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2043مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

دیدی چه گفت هبمن؟ هیزم بنه چو خرمن

گر دی نکرد سرما، سرمای هر دو بر من

سرما چو گشت سرکش، هیزم بنه در آتش

هیزم دریغت آید؟ هیزم بِه است یا تن؟

هیزم، عشقِ خداست آتشنقشِ فناست 

ها را، ای جانِ پاکدامندرسوز نقش

تا نقش را نسوزی، جانت فِسُرده باشد

مانندِ بت پرستان دور از هبار و مَأمَن

در عشقِ مهچو آتش چون نقره باش دخلوش

چون زاده خلیلی، آتش تو راست مسکن

آتش به امرِ یزدان گردد به پیشِ مردان
و بید و سوسنالله و گل و شکوفه ریحان

مؤمن فُسون بداند، بر آتشش خبواند
سوزش در او مناند، مانَد چو ماهِ روشن

شاباش ای فسونی کافتد ازو سکونی
در آتشی که آهن گردد ازو چو سوزن
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پروانه زان زند خود، بر آتشِ مُوَقَّد

مناید، آتش به شکلِ روزنکو را مهی

تیر و سِنان به حَمزه چون گلفشان مناید

در گلفشان نپوشد کس خویش را به جوشَن

فرعون مهچو دوغی در آب غرقه گشته

بر فرقِ آب موسی بنشسته مهچو روغن

اسپانِ اختیاری محّالِ شهریاری

پاالن کشند و سرگین اسبانِ کند و کودن

چو لِک لِک است منطق بر آسیای معنی

طاحون ز آب گردد نه از لِک لِکِ مُقَنَّن

ی برادر گندم ز دَلو بِجهَدزان لِک لِک ا

در آسیا درافتد، گردد خوش و مُطَحَّن

وز لِک لِکِ بیان تو از دَلوِ حرص و غفلت
در آسیا درافتی یعنی رهی مُبَیَّن

شوم جان، اما ز گفت و گو نیمن گرم می
از مشسِ دینِ زرّین، تربیزِ مهچو معدن
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.کنممیشروعموالناشمسدیواناز2043شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامۀاحوالپرسیوباسالم

2043مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

دیدی چه گفت هبمن؟ هیزم بنه چو خرمن

گر دی نکرد سرما، سرمای هر دو بر من

سردکمترآنبهنسبتديواستزمستانماهسردترینبهمن؟گفتچیبهمنکهکرديدركکامالًتوگویدمی

سرددياگروکن،جمعهیزمخرمنیکاندازةبهتواست،اصلیزمستانواقعاًکهبودهاینبهمنصحبتو.است

امروزموالنا.نباشسرمانگرانتوآورم،میدرراآنعوضهمداشت،خواهمراخودمسرمايهممننبود،

سردتررسد،میبهمنرسد،میديباالخرهشدن،سردبهکندمیشروعدر پاییزهوااینکهاززند،میتمثیلی

.شودمی

هیزمو.کندآزادرااینهاگرماییانرژيوبسوزاندرااینهاشدنسردموقعباشد،داشتههیزمبایدانساناینکهو

زندگیانرژيماهايشدگیهویتهمدر:کهبگویدخواهدمیوها،شدگیهویتهمبهکندمیتشبیهراها

همموازاتبهجهانیاینچیزهايباشدنهویتهمبهزندگیابتدايازکنیممیشروعمااینکهوشده،ذخیره

ماديمرکزآنطریقازوکردنپیداجسمیهوشیاريوآنهادادنقرارمرکزوجهانیاینچیزهايباشدنهویت

.هستنددردهاهمینسرمااینازمنظورو. کردخواهدتولیددردوغصهوغمدیدن،راجهان

اجازه.کندمیمطرحراحضورهوشیاريبهجسمیهوشیاريتبدیلیعنیانسانمأموریتموالنادوبارهپس

.کنمعرضخدمتتانراانسانیهوشیاريیاانسانمأموریتبگوییمیاسرنوشتمندیگریکباربدهید

و،استفرمیبیازجنس،خداستجنساز،خداستامتدادهوشیاري،هستیمهوشیاريجنسازهاانسانما

میذهنواردهوشیاري،بیرونآیدمیمادرشکمدربافدمیراتنشکههمین،شودمیجهاناینواردوقتی

،همانیدنبنامبردیمبکاردیگرياصطالحیاشدنهویتهمگوییممیرااسمشکهزندمیکاريبهدستو.شود

جذبیاچسبیدندست بههوشیاري،کردندرستراهمانیعنیidentificationهستانگلیسیدرکههمانیدن

.کندمیفکريچیزهايبهشدنجذبیاکردن
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باورها،هستندفکرهااشیکی.هستندبیرونجهانازقسمسهبهمربوط،هستندذهندرکهفکريچیزهاي

ماديچیزهاي،چیزهاازدیگريقسمتو.ذهنیالگوهاي،کلّیبطورفکرندجنسازکهچیزهایی،هستند

باآوردمیدرفکربصورتهمرااینها،خانهوسایلمثل،انسانجسممثل،پولمثل،هستندفیزیکی،هستند

هم اینها،هاگناهاحساسوهاترسوهااضطرابوهاحسادتوهارنجشمثلدردهاو،شودمیهویتهمآنها

میصورتهوشیاريعینکیامرکزیادیدتغییربخاطردردهااینو.شودمیهویتهماینهابا،هستنددردها

.گیرد

خواهدمیهوشیاريواقعدرهمانیدن،کنددرستراهمانخواهدمیچیزهابهچسبدمیآیدمیهوشیاريپس

چیزهمانیعنیهمانیدن.گذاشتمهمانیدنمنراکردندرستراهمان.کنددرستجهانایندرراخودشمثل

خداامتدادجنسازماکهشویممیمتوجهماکشیدندردمدتییکازپسولی،کردندرستراخودمانیارا

.کرددرستشودنمیجهانایندرراخداو،هستیمخدا،هستیم

خدائیتکهاستاشاصلیمنیکی:داردکاروسرمنتادوباشودمیجهاناینواردکهکسیهربنابراینو

مراکزاینچرخشاز،استذهنیمنکهذهنیتصویراینوساختهکهاستاشذهنیتصویرهمیکی،است

ازاینهاکهآنهافکریاچیزهابهچسبیدنیاهاشدگیهویتهمچرخشازیعنی.آیدمیبوجودمختلفمادي

عوضعینکش،شودمیعوضلحظهبهلحظهدیدشمرتّبکهآنهاتغییرو،هستندتصویرجنساز،فکرندجنس

.استذهنیمناسمشکه،شودمیخلقذهنیتصویریک،شودمی

اینکهبودهقرار.هستیممااینکنیممیفکرماولی.استموهومیچیزیک،واقعدرنیستیمماذهنیمناینو

خدائیت،نیستخدا،جدیدذهنیتصویراینکهکندحالیرامادردهااینوکندایجادزیاديدردهايدید

و.نیستدرستاین،پرستیممیراآنماوشودمیمامرکزآنوشویممیهمانیدهماچیزيبااینکهو.نیست

مرکزهايیاهاهمانیدهعینکپشتازدیدنیعنی،دیداینجوراینکهبهکردآگاهرامادردکهمدتییکازپس

مامرکزودوربیندازیم،کنیمجاروتماماًمارامراکزاین،کندمیایجاددرد،نیستدرست،جدیدباصطالحجعلی

.هستیمخداجنسازکهبشویمخودمانهمان

نهفتهانرژي،شدهنهفتهايانرژيشدههویتهمچیزهايیاشدهمامرکزکههمانیدهچیزهايایندرحاالو

درد،دیدجورآنوهاشدگیهویتهمیاهاهمانیدگی،باالرودمیسنّشباصطالحانسانکهبتدریجو،شده

زندگیواقعدرپس.استبهمنماههماناین،شودمیزیادخیلی،شودمیشدیدوقتیدردو،کنندمیایجاد
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مارااینهااگرکه،هستهوشیاريانرژيهاهمانیدگیایندرو،کندمیهمانیدهراماآوردمیخدا،آوردمی

شودمیآزادانرژيمقداریکبخشیممیکههمین،ببخشیمرااینهادردهایاهارنجشمورددرمثالًو.بسوزانیم

.گیریممیآنجاازراخودمانانرژيما،شدهگذاريسرمایهآنجادرکهماستزندگیهمانانرژياینو

مابه،بدهدجدیدبینشمابهکههستکافیاندازةبهبشودانباشتهاگرشدههویتهمهايانرژياینو

هاشدگیهویتهماینازانرژيکردنآزادیاکردنرهاو.نیستیمماذهنیمناینبفهمیمماکهبدهدهوشیاري

کهچههرو،شویممیتروسیعماگیردمیصورتدفعههرکه،استانگیزيشگفتپدیدةهاهمانیدگییا

سرمایعنیباشدزیاددردچههر،شودمیزیادسرماوشویممیمحدودترومنجمدترشویممیهویتهمبیشتر

.استزیادتر

استتسلیمعملآنوآثارشهمواستانگیزشگفتخودشهمپدیدهاین،گرفتهیادايپدیدهیکانسانپس

دیگرشاسمیکو.بودیماولازکهکندمیهوشیاريهمانجنسازرامالحظهایناتفّاقپذیرشیاتسلیم

اولیهجنس،شماستجنسهمانفضا،کنیدمیبازشمالحظهاینوضعیتاطراففضاوقتی.استفضاگشایی

،آوريمیدرراهمانیدهعینکاینکهمثلدرست،دهدمیمابهخداییجدیدبینشیکفضااین.شماست

نمیهاهمانیدهعینکباکه،شودمیدیدهدیگريجوریکخداوماخودوجهان،زنیمیرازندگیعینک

.ببینیمتوانیم

و،کنیمعوضراعینکتوانیمنمیچونولی،بشویمآزادبایدهاشدگیهویتهماینازدانیممیماکهچهگر

وراخودماندیدآنباو،زنیممیمانچشمبهراهاهمانیدگییاهاشدگیهویتهمعینکلحظهبهلحظه

ازاینکهبراي.کنندمیزندانیذهندرراماواندماديدیدهايدیدهااین،بینیممیراخداوبینیممیراجهان

بایدراهیزمشدزیادکهسرما:کهگویدمیشمابهامروزموالنا،بشویمرهاهاشدگیهویتهمزندان،زنداناین

.بسوزانی

برايکنیاستفادههوشیاريآنازکه،کنیآزادراشدگیهویتهمیاراهیزمانرژيیعنیبسوزانیراهیزم

منعینکباوشدههویتهمذهنیمنباکهکسی،هستیکیکهبدانیکهدرستدیدبراي،شدنتروسیع

چون،ببینخدادیدبا،هستیخداجنسازتوکهبگوییمهمچههر،بیندمیهمانیدهعینکبا،بیندمیذهنی

رااینهاحفظیدانشبصورت،کندحفظراچیزهااستممکن.فهمدنمی،بیندمیشدگیهویتهمعینکباعمالً

.رودمیجلوسرعتیبایعنی، داردمومنتمذهناینکهبهتوجهباو،نداردفایدهاینولی،کندانباشتهذهنشتو
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مجالمابهذهن،زیادسرعتبازنیممیمانچشمبهراهاشدگیهویتهمعینکلحظهبهلحظهدیگرمابعبارت

.ببینیمدرستکه،بزنیمراخداعینکجایییکدرمثالً،داریمبرراعینکیککهدهدنمی

دهندیمنامانشمابهفکرهاآن،پرّدمیفکریکبعدش،پرّدمیفکراینهیسرتاندرکهببینیدمرتّبشماو

هايعینکپس،دهدمینشاندرستکهعینکی،بزنیدواقعیعینک،بزنیدخداییعینکبتوانیدلحظهیک

آندیدو،هستیممااینکنیممیفکر،دانیممیخودمانراذهنیتصویراینو،داریممانچشمباراهمانیده

زندگیاین،دهیممیادامهرامانزندگیهمینطوريوکنیممیانباشتهرادردهاي،آفریندمیدرداستدردناك

.استغلط

اینبینشایناز،بکنیمفضاگشاییلحظهایناتفاقمقابلدرتوانیممیکهبشویممتوجهماکهجایییکدر

دیگرجوريیککهشویممیمتوجهلحظاتی.کنیماستفادهاستالهیخردکه،آنخردازوشدهگشودهفضاي

یک،استشاديجنساز،داردآرامشی،داردعمقییکشمااصلکهشویدمیمتوجهشما.دیدشودمیهم

و،باالآیدمیجوشدمیماوجوداعماقازدرونیسبببیشاديکهشویممیمتوجهشویممیتسلیمکهلحظه

اینطوريماهاهمانیدهدیدباموقعهیچو.شویممیزندهما،آیدمیدرارتعاشبهماذراتتمامدرشادياین

.بودیمنکردهتجربهرازندگی

یکازپس،باشداینجاحواسشتماملحظهبهلحظه،لحظهایناتفاقمقابلدرکندبازجافضامرتّبکسیاگرو

وگیردمیصورتانگیزيشگفتپدیدةیک،شدزیادوشدگشوده،شدگشوده،شدگشودهفضااینکهمدتی

آنو،هستیمهوشیاريجنساز،هستیمخداجنسازماکهشویممیمتوجهماکهاینستازعبارتپدیدهآن

تصویراینوذهنیمناینبهمتّکیوشودمیقائمخودشرويو.شناسدمیراخودشاولیههوشیاريآنموقع

.شودنمیذهنی

رابطهآنهاباو،هاستشدگیهویتهمبهمتّکییعنیاستجهانبهمتّکیماذهنیمنیعنیماذهنیتصویر

تأییددنبال.استبیرونبهروو،بگیردخوشبختی،بگیردهویتآنهاازخواهدمی،گیردمیانرژيآنهاازودارد

اگرماکهشویممیمتوجهوشودمیگشودهفضاکهوقتیو.استذهنیمنکاراینها.استتوجهدنبال،است

،شویممینهایتبیجنسازوقتی،شویممینهایتبیجنسازکهبشودگشودهخیلی،بشودگشودهزیاد

.هستیمیکیخداباکهشویممیمتوجه
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میجدیدياحساسیکمابهابديلحظۀاینازآگاهیوشدنزندهاونهایتبیبهیعنیخدابابودنیکیحس

نهایتبیآرامشبه،ایمیافتهدستسبببیشاديبهماکهشویممیمتوجهما.دهدمیجدیديبینش،دهد

یکیحسو،ایمکردهپیداعمق،بدهیمنشانواکنشبیرونیچیزهايبهنداریممیلدیگرما،ایمیافتهدست

.شودمینامیدهعشقاین.استعشقاینو،کنیممیراخدابابودن

قصدو،استخودشبهمتّکینیستجهانبهمتّکیکهشویممیزندهوشویممیقائمبودنییکبهماواقعدر

میاولشو،بشویمقائمخودمانرويهوشیاريبعنوانماجهانایندرکهبودهاینجهاناینبهآمدنازهمما

راهاشدگیهویتهمماو،کندمیبیداررامادرد،کندمیایجاددرداینکار،شویممیجهانبهمتّکیآییم

.کنیممیآزادراآنهادرشدهنهفتهانرژيو،بیروناندازیممیکنیممیجارو

رادردهاو،شناسیممیراهاشدگیهویتهمهمۀکهدهدمیبینشمابهکهاستزیاداینقدرانرژيآنبعد،بله

این.عشقگوییممیرااینشویممینهایتبیوقتیو.شویممیآزادآنهاباشدگیهویتهمازو،شناسیممی

خدابا،کندمیارتعاشزندگیباکهداردارتعاشیحالتیکشودمیقائمخودشرويکههوشیارياینبودن

.بشودتجربههمشمادرو،بفرستدبیرونبهاینجاازراچیزهزارورابرکاتشتواندمیخدا،کندمیارتعاش

هايعینکهمسرپشتکهاینستهمتأخیرومعطّلیعلّت،شدیممعطّلذهندرولی،آمدیمکاراینبرايماو

توانیممیاگریا،برداریمراهاعینکبایدهاموقعبعضیکهنیستیممتوجهو،زنیممیمانچشمبهراهمانیده

.برداریمبایدلحظهبهلحظه

کهداردنقلیهوسیلۀیک،زمیناستآمدهفضاییآدمیکاینکهمثلدرستکهستاایندیگرمثالیک،بله

این،بدهدهلباصطالح،کندروشنراموتورشایناگرکهاستکافیاندازةبهسوختاینوداردسوختمقداري

یکیا،گیردمیخورشیديانرژيدیگربعدبههمزمینجوباالياز،زمینجوبااليبهتاببرد،ببردرافضاییآدم

آنبلکهکهستاایناشمعنیحاال.داردانرژيکافیاندازةبهولی،گیردمیانرژيخودشمراکزازدیگرجور

؟شودمیچیشدمزندانیاینجا،بشودتمامسوختاینموقعییکبگویدبترسدیا،بیایدحیفشفضاییآدم

.استخودشتقصیرآندیگرنکندروشنراموتورش

کهبدهدهوشیاريمابهکهداردوجودانرژيهاشدگیهویتهمدرکافیاندازةبهکهگویدمیمابهموالناولی

ازما؟چیهماديمرکز؟اندچیفکرها؟اندچیدردها.استقرارچهازاوضاعکهبدانیمو،بشناسیمراخودمانما

؟هستیمجنسیچه
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تمثیلش.داشتخواهمسرماکافیاندازةبهمنکهگویدمیبهمن،نداشتسرمادياگر:گویدمیاینکهامابلی،

،شودمیموفّقتحصیلدر،تحصیلبهکندمیشروع،بگیریدنظردررامرديیکمثالً.افتدمیاتفاقمامورددر

هنريیکهمدیگرطرفاز.رسدمیاستاديبه،شودمیموفّقهمورزشییکدرکهکنیدفرضتحصیلایندر

وبیستحوالیسنّدرو،خوبخیلی،شودمیاستادهمآندرکه،گیریدمییادهمراسازيیکمثالًهم

شودمیدارپولبعد،داردبچههمتادوگیردمیهمزیباییخانمیککندمیازدواجهمسی،نهوبیست،هشت

.شودمیهویتهماینهاتمامباو،کندمیبازبیزنستحصیالتشآناساسبر

هویتهمآنباکندمیوادارشاشذهنیمنآوردمیبدستکههرچیباکندمیرشدکهبتدریجکهبینیدمی

با،بیرونیتأییدهايبا،اشبچهتادوبا،همسرشبا،بیزنسشبا،دانشش،تحصیلشبا،هنرشآنبایعنی،بشود

تأییداینقدرجاییتاکهبینیدمی.شودمیهویتهمدارد؟کندمیکارچهداردبدنشباهایشوضعیتکلّاصالً

کهاستدرستکهنیستمتوجهیعنی.کندنمیحسسرماییاستشلوغسرشوگیردمیبیرونازتوجهو

،استاد.استزیاداینقدرمردمتوجهوتأییدولی.شودمیهویتهماینهاهمۀباولی،بیروندرکندمیپیشرفت

پنجوسی،پنجوسیبهرسدمیکهبتدریجولی،هستیدفالنشما،دانیدمیشمادانمنمیفالنیآقايدانمنمی

يمراکزاینو،آیدمیبهمن،آیدمیبهمنچهلشودمیردگذارندمیرااثرشماد.

انرژي،داردبگوییچیهرخانوادگی،تحصیلی،هنريدانمنمیماديموفّقیتاوجدرکهبیندمیشخصاین

چهلدرحاال.شدهذخیرههاهیزمدراشزندگیانرژيتمام؟شدهچی،استافسرده،استغمگین،ندارد

اینحاال،آمدهسرما،استمننوبتحاال،رفتیدرمندستازقسرديتوحاالتاتو:کهگویدمیبهمنسالگی

هماین؟توبدنیااستبهترهیزمگویدمیبعديبیتدر؟آیدمیحیفتیابسوزانیخواهیمیراهاهیزم

.جهاناینبهآمدنازشمامنظوریا؟تونهایتبیهوشیاري،توآزادروحیااستبهترهاشدگیهویت

در،باشدشدههویتهمهایشموفّقیتبااگرباشدکههمجهانآدمترینموفّقانساندانیدمیشماحالهربه

ذهنیمن.کنیمزندگیمانذهنیمنباماکهنیستاینقائدهاینکهبراي،آیدمیسرمااشزندگیازجایییک

اینهمۀوداردبزرگخانهوداردزیادپولکهکسییککنیدفکرنبایدشما.دردزاستذهنیمن،نیستیمما

.بسوزاندراهایشهیزممگر.نیست.استخوشبخت،داردراموفّقیتآثار

نمیهمورزش،خواندنمیخوبدرسکنفرضیککسییک،کندمیشودمیتولیدسرماديهابعضیحاال

تأییديهیچسالگینوزدههیجدههمیندر،گیردنمییادهمکاريجهتهیچدر،گیردنمییادهمهنري،کند
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همیندرسرماوهستیناداندانممیچه،هستیعرضهبیتوکهگویندمیهمهمه،گیردنمیبیرونازهم

هربهولی.نداردزیاديچیز،بگیردهویتآنازنداردچیزيدیگراشدي،شودمیشروعسالگیهفدهشانزده

همینبااشدانشیبیهمینبابدنشبامثالًکه،نداردکهنیستشدههویتهمباالخرهچیزهایییکباصورت

.بسوزانیراهاهیزمبایدتوگویدمیهمآنبه،سرمابهکندمیشروعديگرفتهجامعهازکهالگوهایی

هممقداریک،بشودسردخیلیبهمن،برسدبهمنبهونباشدچهباشدسرداشديچهانسانیهرصورتهربه

همشناساییباکندآزادرااینهاانرژيقضاوتازقبللحظهایناتفاقپذیرشباتواندمیکه،داردشدگیهویت

مالالهیخردآنموقعآندر،الهیخردیکداردخرديیکفضااین،فضاگشاییباکنیدتوجه.هاشدگیهویت

شماکندمیمجهزلحظهاینوضعیتپذیرش.پذیریدمیراوضعیت،تانوضعیتبهکنیدمینگاه،شودمیشما

راخودتانوراشدگیهویتهمکنیدشناساییتوانیدمیو،کنیدمیپیداالهیبینششماوفضاآندیدبهرا

قربانیشماگذاردنمیوکندمیآزاداتفاقازراشمااتفاقپذیرش،بیرونبِکشید،افتادیدگیرکهراتانهویت

زندهعشقانگیزشگفتپدیدةبهتامابدهیمانجامبایدمرتبراکاراین.آیدمیزندگیخردو.بشویداتفاق

:گویدمیراهاهمیناالنبشویم

هیزم دریغت آید؟ هیزم بِه است یا تن؟سرما چو گشت سرکش، هیزم بنه در آتش

می،نیستکنترلقابلشماذهنیمنبوسیلۀدیگر غصهوغمیعنی،شدزیادخیلی،کردسرکشیاگرسرما

هویتهمهیزمگفتیم.بسوزانیدآتشرويبگذاریدراهیزمکهاستموقعیحاال.رااینهاکردیدتجربهشمابینید

روشوآنالگوهايوذهنیمنبوسیلۀتوانیدنمیشما.هاستشدگیهویتهمشناساییموقع،شماستشدگی

،شودمیزیادترغصهوغمببریدبینازراهاغصهوغمذهنیمنبابخواهیمچههر.کنیدکمراسرماآنهاي

اضطراب،استترس،استخشم،استشکایت،هستگله،استسادهخیلیهمذهنیمنهايروشومتدها

رادردودردندهمهاینها،استمنفیمتعددهايواکنشاستمقاومت،استجنگ،استبیدادوداد،است

دعوایکیباشویدپابردنمیتانخوابشما.کنیدکمرادردتانتوانیدنمیشماهاروشاینبا،کنندمیبیشتر

.بسوزانیدهیزمباید.کهبردنمی،بردمیتانخواب،بخوابیدبگیریدبعدکنید

باماستهوشیاري،هستیمآنجاتويکههستیمماخودماهايشدگیهویتهمیاهاهیزمکنممیآوريیاد

هویتهمآیدمیحیفتگویدمی.شودمیآزادگرما،شودمیآزادانرژي،شودمیآزادهوشیاريآنشناسایی
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هستآنجاهیزمزمستانتويماآیا؟شماتنیااستبهترهیزم:گویدمیتمثیلدر؟کنیخرجراهاشدگی

دردازوبشویمافسردهماخوداماکنیمحفظراهاشدگیهویتهم؟بشودمنجمد،بمیردسرماازماتننسوزانی

.بسوزانیمبایدراشدگیهویتهم؟استبهتریکیکدام،دردازبشویمگیج،کنیمزندگینتوانیم

ها را، ای جانِ پاکدامندرسوز نقشنقشِ فناست هیزم، عشقِ خداست آتش

همهر،شدگیهویتهمیعنیفنانقشگویدمی.هستیمماکههوشیاريیعنی،پاكجانیعنیپاکدامنجان

ولشما،باشدمامرکزتواندمیوماستمرکزاالنکهچیزيهر،استفانیذهنیتصویریانقششدگیهویت

کهچیزيیعنیفنا.فناستذهنیتصویرآنو.شدیمگذاريسرمایهکههستیمماآنتوي،چسبیدیمکنیمنمی

اینوشدهویتهمچیزيباوقتیباراولینبرايکهبودهابراهیمبنامانسانییکضمندر.ماندنمیگذردمی

شروعستارهاینبعد.استمنخداياین! آيگفت،درخشیدآسمانشدر،درخشیدمرکزشدرستارهبصورت

.کردنافولبهکرد

آسماندردهدمینشانبه ما ستارهبصورتراخودشاین،شویممیهویتهمماگذرایاآفلچیزبا؟چییعنی

ازراخودشزودينتیجهدرو.نیستخداکندافولکهچیزي:کهگفتاو.استمنخداياینگوییممیماو،ما

.نتوانستندبقیه،بودندذهنیهايبتهابت،بشکندراهابتتوانستشخصایننتیجهدر،کردآزاداو

میشماعینکودرخشندمیشمامرکزدرکههاییستارهاینکهدانیدنمیهنوزشایدبینندگانشماازخیلی

میراجهانآنهاپشتازشماچونوهستندگذراچیزهاياینها،هستندشماهايشدگیهویتهماینها،شوند

بتپرستدمیراباورهایشکهکسیهر.هستیدپرستبتهم،داریدجسمیخدايهم،ترسیدمیهم،بینید

ایشانهمهمینبراي.پرستمنمیرااینهادورریزممیکنممیجارومنرااینهانه:گفتابراهیم.استپرست

برايخواهممیمنکهرامرکزيخواهیمیتواي:گفتاستذهنیمنهمانکهنمرود؟زدراحرفاینکیحاال

میکهچیزياینکهگفتندایشان،دارددرداینشبیهاین.گذارمنمیمن؟دوربریزيکنیجاروکنمدرستتو

.استآفلاینکهبراي،نیستخداایناستمنخدايکنممیفکرمنوستارهمثلدرخشد

،کنیزندگیتوانینمیاینبدون،نه:گفتجهاناینبزرگذهنیمننمروداینورآناز،آفلگفتکههمین

چیه؟ابراهیمآتش.کردندروشنآتشنتیجهدرخوب.دارددردبینیممینیمکَمیوقتی،ببینیمنکَبِراخودت

بیندازیمباصطالحراهمانیدهمراکزاینبهکنیمشروعاگرمایعنی.دهممیتوضیحدارمکههستغزلتويکه
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اینبهماماديمراکز.استعادتتركشبیۀ،استاعتیادتركشبیه،داشتخواهددرداین،نبینیمدیگر،دور

.دارددردهمماديمرکزقبولحتّی.دارنددرداینکهبراي،افتندنمیسادگی

رافضاشماکهوقتیو.هستمهایمهمانیدگیشناختمسئولمنبگویدوکندقبولمسئولیتبایدکسیهرپس

بارزیرباید،هویتیدهمستارهیکباهویتیدهمآفلچیزیکباشماکهدادنشانشمابهالهیخردوکردیدباز

راخودمکهاستمنوظیفۀوشدمهویتهمخودممن:بگوییم،کنیمقبولرامسئولیتبرویمبارزیر،مابرویم

شدگیهویتهماینازراخودمهوشیارانهبایدهممن،کردممنوکنممالمتنبایدباصطالحرادیگران،کنمرها

.کشممیهوشیارانهدرد،بودخواهددردناكکنمرهاها

همایشان،بشودرهاهاشدگیهویتهمهمۀازخواستمیاینکهبرايآتشتويراابراهیمانداختنمرودپس

اوبهشدمیبازافتادهتلهبهزندگیآنیاهویتشوقتی،ندکَمیراهویتشکهیکییکیکهدیدیمونترسید

میراهیزمشما. آتشخداستعشق،هیزمفناستنقش.شدگلستانآتشنتیجهدر،دادمیآرامشوشادي

بیشماشوندمیآزادکههاهیزمتمام،شودمیآزاد،شودمیآزادشماهوشیاريشماآنتوياز،سوزانید

آزادراخودتانوکنیدمیشناسایی،راهیزمسوزانیدمیکههمدفعههر.خداعشقشویدمی،شویدمینهایت

تاشدخواهدبازترفضااین.شودمیبازترفضااندازههمانبه.شویدمیخداجنسازاندازههمانبه،کنیدمی

.بشودنهایتبی

یکبهشدنتبدیلیعنیخداعشق.رسیممیخداعشقبهسوزانیممیمارافناهاينقشکهبینیدمیپس

درگویدمی،بله.فکرازهوشیاريبعنوانماشدنجدایعنیشدنبیدار،نیستفکرجنسازدیگرکهبودنی

سوزدرگویدمیمابه.روغنمثلنشستهآبرويموسیوشدهقاطیآببادوغمثلفرعون:گویدمیپایین

تمام،استپاكکهخداامتدادبعنوانپاكهوشیاريبعنوانپاكجانبعنوانمسئولیمماتکتکپس. راهانقش

.بسوزیمراموهومیهاينقش

کنممیتکراررابیتسهدوباره،خوانممیتانبرايمثنويازابیاتییکخواندمکهبیتیسهاینازپسخوب

جهانوخداوخوددیدنکهدهدمینشانموالنا،خواندخواهمبرایتانکهابیاتیایندر.دهیممیادامهراغزل

بهانسانیهر.نیستانسانشأندرو.استمضرّوبدبسیارماديهايعینکیعنیهاشدگیهویتهمطریقاز

ماکتابیدانشاینکهبهکندمیاشارهمخصوصاًو.بشناسدراهاشدگیهویتهمباید،رسیدبلوغازايدرجه
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همعلماینو،استدرستحتماً،استعلماینچونکنیمفکرو،باشدماذهندید،همانیدهدانشبعنواننباید

.باشدخدادیدتواندنمیهمانیده

2208مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

چه فقیهی؟ اي تو ننگ هر سفیهشد ازو فارغ، بیامد کی فقیه
میآنعینکبا،دادهقرارمرکزشرادانششکهراکسیزندگیحالهربه،خوانممیدومشمصرعبخاطررااین

فقیهیچهتوگویدمیبعد.نامدمیدانشمند،نامدمیفقیههمراخودشآنو.رسیدخواهدراحسابش،بیند

کسیهر.کنیماعمالخودمانبهرادوممصرعاینکنممیپیشنهادمن.هستیسفیههرننگکهتواي،هستی

مصرعاین؟کشدمیخجالتسفیهیهرکههستمدانشمنديآیا؟منهستمدانشمنديچهبپرسدخودشاز

اینازتواندنمیودادهقرارخودشذهنیعینکراعلمشکهکسیمورددرداردمصداقیاشودمیاعمال

.بِکشددستهاعینک

3132مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

آخر از گورِ دلِ خود، برتر آگور، خوشتر از چنین دل، مر تو را
باو،شویممیدردازپر،شودمیخرابمانحال،شودمیسردهوا،کنیممیجمعراهاهیزماینماوقتی

همیندر؟خوابیدهکجادرهوشیاريصورتایندر،شویممیهویتهمهاشدگیهویتهمازحاصلدردهاي

نهایتبیاشاندازهکهدانیدمیشماکههوشیارياین.تنگجايو،شدگیهویتهمو،استدردازپرکهذهنی

ماديمرکزاین،اینازبهترقبرگویدمی.شویممیمتوجهما،شویممینهایتبیوقتیبعداًاینکهکما،است

.شوجدافکرهایتازشوبیدار،شوبیدار،بیاباالخودتدلقبراینازتوسرانجامباالخره.انسانبراياست

گیرد تو را زین گورِ تنگ؟دم نمیزاد اي شوخ و شَنگاي و زندهزنده
هوشیاريما،هستیمزندگیامتدادمااینکهبراي.هستیمزندگیزادههم،ایمزندههمما،گویدمیمابهدارد

وشوخ،هستیمگفتارشیرینهم،هستیمزیباهم،لطیفیمهمما.زیباولطیفايیعنی،شنگوشوخاي.هستیم

؟گیردنمینفستودلت،هاشدگیهویتهمتاریکوتنگگورایناز.هستیمزادزندههم،ایمزندههم،شنگ

جاهمهازخبربیکهماابتداییزندگیکهببیند،شنودمیکهکسیهرکهخوانممیمنرااینها.دیگرگرفتهچرا

کهببینیمخواهیممیو،دیگرانباکنیممیمقایسهراخودمانو،کنیممیدرستهیزموشویممیهویتهمما
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حسادتباتوأمزندگیروشاین.ترپایینیا،بیاییمخواهیممیبرتریاو،دهدمیارزشمابهچقدرمقایسهاین

خداکهنیستزندگیاینبودنواکنشودردازپر،زمختیورمقیبیومحدودیت،یابیکم،نظريتنگباتوأمو

.انداختهروزاینبهراما،هستمادلدرکهماپرستیمادههايبینشاین.دیدهتداركمابراي

زین چه و زندان بر آ و رو نمایوسف وقتی و خورشید سما
اگرو.داریمهمماداردخداکهچیهریعنی.خدائیتزیبایی،استهوشیاريهمینیوسف.توزمانییوسفپس

گیرذهنتويکههستیمآسمانیماپس.درخشیدخواهیمخورشیدمثلما،شناساییبابشویمآزادمنایناز

آسمانایندرخورشیدمثلکهشویممیبزرگیآسمانما،بشودسوختههاشدگیهویتهمتماموقتی،افتادیم

میحاال.خالّقیتهاانسانبرايزندگیلطافت،زندگیعشق،زندگیبرکت؟کنیممیساطعچی.درخشیممی

:گویدمیعلومبهراجعاینببینیدهان.بدهنشانرارویتوبیاباالزندانوچاهاینازگوید

3174مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

خویشتن گولی کن و بگذر ز شومچون مبارك نیست بر تو این علوم
.نیستندمباركاینها،مامرکزشودمیاینهاوشویممیهویتهمآنباخوانیممیکتابتويماکهچیزهاییاین

همدید،دیداین.بیفتندبداتفاقاتکهشودمیسببدیدایناینکهبراي،اندناخجسته،اندشگونبداینها

نمیبگو،نادان،احمقیعنیگول،کنگولراخودتپس.استشوم،استناخجسته،کتابیعلمباشدگیهویت

.شدههویتهمهايدانستهبهنکنافتخاریعنی،دانم

خویشتن گولی کن و بگذر ز شومچون مبارك نیست بر تو این علوم
چشمشبههمانیدههايعینکفقط،نیستبدهیچکس،استشومیحالت،هاانسانازخیلیفعلیحالتاین

از،بشودخداجنساز،بشودزندگیجنسازبایدمرکزاین.استمرکزشدر،استمرکزدرهاعینکاین،دارد

اینجاازهاهمانیدگیوبشودگشودهبایددرونفضاي.بشودفضاباید،بشودبازباید،بشودخدانهایتبیجنس

علمباشودنمیولی،نیستبدعلم.علموهستنددردهاهاشدگیهویتهمیاهاهمانیدگیبدترین.بیرونبرود

علمیدید،علمیدید.، می شود شومتومرکزشودمی،بشويهویتهمچیزيهرباچون.شدهویتهمکتابی

شوماینکهبراي،بگیردقرارتواندنمیشمامرکز،نیستزندگیدیدعلمیدیدولی،داردبیروندرراخودشجاي

.موقعآنشودمی



# Programگنج حضور722برنامه شماره 722

15: صفحه

یا الهی، غَیرَ ما علَّمتَنالَناال علْم : چون مالیک گو که
.خداوندا، ما را دانشی نیست جز آنچه خود به ما آموختی: مانند فرشتگان بگو

هوشیاريیک،ایمفرشتهیکهوشیاريبعنوانهمماواقعاًلحظهایندرمایعنی،ال علْم لَنا: چون مالیک گو که

الگوهايودانشوعلمباشدگیهویتهمیعنی؟چییعنی.دانمنمیهیچیمنخدایاگوییممیکههستیم

درکهدانشیازغیر،ندارمدانشیهیچمنلحظهایندرخدااي.بیندازیمراباورهاورافکريالگوهايوراذهنی

هايهیزممانهمۀ.کنیممیصحبتداریمهاهیزمبهراجع،بله.دهیمیمنبهتوتسلیمبوسیلۀلحظهاین

ذهنیدیدعلمیدید.بشودمنمرکزدیدتواندمیعلمیدیدکنیممیفکرما،گویدمیعلمچونو.داریمعلمی

.بیروندرباشمداشتهتوانممی،است

نمیدلیلولی،داردکاربردبیرونهمهاینهافیزیک،ریاضیاتبهمربوطعلم،رهبريعلوم،مدیریتعلومتمام

کارچهگویدمیرهبريومدیریتعلمکنیدرستايکارخانهیکبخواهیاگر.باشندمنمرکزاینهاکهشود

واستخوبیعلماینوهستمآشناعلماینبامنچونبگوییتوانینمیولی.آنجابکنراآنهاخوب،بکنیباید

.کنممیاعمالچیهربهراآنو،دانممیمنهاعلمآنبراساس.شوممیهویتهمآنبامنرااینکندکارمی

،چیزيهمچونیکشودنمی،بشودبیانمنازلحظهاینبایدالهیخردکهکنممیاینجایگزینراآنموقعآن

:گویدمیاستقرآنآیۀاینبله.استشوماین

32، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

إِنَّک أَنْت الْعلیم الْحکیمۖ◌ قَالُوا سبحانَک لَا علْم لَنَا إِلَّا ما علَّمتَنَا 

.پاکی تو، ما را دانشی نیست جز آنچه خود به ما آموختی، تویی داناي بر کمال: فرشتگان گفتند

عینکگیریمنمیبیرونازدانشماگوییممی.زنیممیراحرفهمینهوشیاريبعنوانلحظهایندرهممابله

کنیممیعملوگیریممییادراهمینما،دهیمیمابهتوکهچیهراالنهمین،نداریممرکزماندربیرونی

درکهمقنّنبیرونیعلم،گیریممیعلمتوازمالحظهبهلحظه،همینطورهمبعدلحظۀ،همینطورهمبعدلحظۀ

دهیمنمیقرارمرکزمانماراشدهخلقوافتادهجا،هستهمغزل
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3195مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

نیست حاصل جز خیال و درد سرمر مرا زین حکمت و فضل و هنر
هر،فضیلتیهرکه،گذاشتیممرکزمانماکهراچیزياینکهببینید،کنیداعمالخودتانرويشماابیاتاین

وسردرخیالجز،بینیممیرادنیاآنهاچشمدریچۀازو،هستندفکربصورتاینهاکهاستداللیهر،دانشی

مرکزدرکهذهنیهايعینککهبینیممیپس.نیست،آیدمیپیشمابرايکهمسائلیتمامدردسرکه،دردسر

،مابهدهدمیزندگی،آیدمیورآنازلحظهایندرکهدانشیاما.مسئلهو،کنندمیایجادخیال،هستندما

.کندمیسیرابرامابعدچهار،کندمیخوبرامانحال،دهدمیخالّقیت،دهدمیواقعیدانش

3200مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

که دلم با برگ و جانم متَّقی استام بس مبارك احمقی استاحمقی
هاموقعخیلی،نبینیمراجهانماديمراکزاینعینکپشتازو،بیاوریمدرمرکزمانازمااگررااینهاکهببینید

،نداردعقلاینگویندمیاوبههاخیلی، نگویددروغ،بگویدراستواقعاًکسیمثالً.احمقیمماکهآیدمیبنظر

میکنیمیراکاراینچیبراي،گویدمیراراستشهمیشه،بگذاردکالهمردمسرتواندنمی،نیستزرنگ

مباركاین،آیدنمیشدگیهویتهم،ذهنیالگوهايوهازرنگیازوآیدمیزندگیازکهاحمقیایناما.گویند

.استپرهیزکارجانشو.داردبرگ،داردالهیرزقمرکزشاینکهبراي؟چرا.استاحمقی

همتانجانو؟هستمرکزتاندرخداییمعنويرزقیاغذاي؟هستشمادرخاصیتدواینببینیدشما

برايبیرونیچیزهايبسويروي،شودنمیکشیدهدیگرماذهنیعنی؟استپرهیزکارجانچرا؟هستپرهیزکار

باشدنداشتهاینکهنه،نکنداستفادهداردکهچیزهاییازاینکهنه.نداردحرصدیگر،نیستجنسآنازاینکه

تواندمیخوبیچیزهمهیا،باشدداشتهخوبییا،باشدنداشتهبزرگیخانۀ،نباشددارپولمثالًاینکهنه،راچیزي

.نداردحرصپرهیزکارجانولی،باشدداشته

اگر.مرکزشبشودچیزهمانبالفاصلهوکندجذببیروندررااشتوجهتمامچیزيیککهنیستاینطوري

همشانجان،استبرگبیشاندلمردمبیشتر.نداردغذا،نداردنوا،نداردبرگدیگردلشبشوداینطوري

مرکزجزاینکهنداریمراهیهیچماکهکنیدمیتوجه.کنندمیزندگیدردهاسرمايتوينتیجهدر.نیستمتّقی

باشماکردنمتقاعدواقعدرماهايصحبتتمام.استمشکلکاراینولی.اشخالصهاین.خدادستبدهیمرا
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راعلمیالگوهايحتّییاکناربگذارمراناراستیورازرنگیالگوهايایناگرماکه،موالناستاشعارازاستفاده

.شویممینوابابلکهشویمنمیبیچاره،شویمنمیبیچاره،کناربگذاریم

جهد کن تا از تو حکمت کم شودگر تو خواهی که شقاوت کم شود
همدانش،ذهنیحکمت؟شودبکماوازحکمتکهکندمیجهدکسیچه.هستندعاديغیرتقریباًاشعاراین

بشودکماتبدبختیخواهیمیتو.بدبختییعنیشقاوت.هویتیمهمآنباماکهجهانیایندانش،شدههویت

انسانازخیلیکهاینستاشمعنی.استاحمقیمباركاحمقیاین:گفتباال.کنیکمراحکمتکهکنکوشش

این،ببرندپیشراکارتاگویندمیدروغآنبجاي،هویتندهمزرنگیهايعادتوزرنگیفکريالگوهايباها

ولی.ندارداشکالیاوبراي،نیستنواباهمدلش.نیستمتّقیجانشپس.کندمیحلّرامسئلهگویندمی

زیادراابیاتایناگر.استزیاداشبدبختیکهفهمدنمی،استزیادخیلیاشبدبختی،استزیادشقاوتش

وراذهنیمنفاجعۀ،رابشريفاجعۀعمقکنیممیدركمایعنی،مادرکردنکاربهکندمیشروعکنیدتکرار

.کنیممیکارخودمانرويتکبهتک

بی فیضِ نورِ ذُوالجاللحکمتی حکمتی کز طبع زاید وز خیال
طبع،ذهنیمنواستفکروابستۀفقطیعنی،خیالازوزایدمیذهنیمنازکهحکمتی.خدایعنیذوالجالل

بدونحکمتاینوفکرازوآیدمیشدگیهویتهمازکهحکمتی.شدگیهویتهم،ذهن،ذهنیمنیعنی

اشمعنی.نیستآندر،گشائیستفضادراینکهالهیخردهیچ،الهیدانشهیچیعنی.استالهینورفیض

خدایی.استکنندهبدبختواقعاً،آیدمیدیدآناز،آیدمیهاشدگیهویتهمازکهحکمتیهرکهاینست

باکسی.کندمیحلّتسلیمباآیدمیورآنازلحظهایندرکهالهیخردلحظهایندررامامشکل.نیست

آیدمیطبعازهمهاینهاوبلدیمکهکارهاییبازرنگیباوستیزهبامقاومتباماآقاگویدمی،نداردکاريتسلیم

.دیدخواهیم،شودمیزیادتربلکه،شودنمیحلّمسائل.کنیممیحلّرامانمسائل

حکمت دینی پرَد فوقِ فلکحکمت دنیا فزاید ظَنّ و شک
.کندمیزیادراشکوظنّفقط،آیدمیجهاناینازکه،هاشدگیهویتهمبهمربوطحکمتزمینیحکمت

.نداردمسئلهحلّامکانات،نیستآنتويداناییچون،نیستوصلچون،نداردعمقچون،راشکوفکریعنی

میبدتررامسائل،عملوفکربهکنیممیشروعدردهاوهاشدگیهویتهماینباوقتیکهشایددانیمنمیما
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لحظهایندرکهخرديآناز،خالیفضايآنازوکنیدفضاگشاییلحظهایندرفرداًشما.نکنیدفرداًشما.کنیم

.تانمسائلحلّبراي،کنیداستفادهشودمینوشتهتانذهنتوي

باورهايلوو،مرکزماندربگذاریمراباورتاچندبیاییمماکهنیستایناینجادردینیحکمت،دینیحکمتاما

ازلحظهایندرکهستاایندینیحکمت.نیستدینیحکمتآننه،استدینیحکتاینبگوییم،باشدمذهبی

اینازماکهدهدمیاجازه.آوردمیراخردفَلَکبااليازرودمی.آیدمیتسلیمازدینیحکمت.آیدمیورآن

.بیاوریمفَلَکفوقازهمراهاحکمتو.بشویمآسماناندازةبهبپرّیموهوشیاريبعنوانبشویمرهامحدودیت

.آوریممیورآناز،ماگیریمنمیجهانیاینتغییراتازچرخندهچیزازیعنیفَلَکفوق.بیاوریمزندگیازیعنی

پایان قسمت اول 

&&&
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گفتیمو.هستندهاهمانیدگیهمانهاهیزم.کنیممیصحبتهاهیزمبهراجعداریم،استمطلبیکهماین

و.دهدمیقرارمرکزشچسبدمیچیهربهو،چیزهابهچسبدمیاینطرفآیدمیوقتی،استامخهوشیاري

اینمدتییکازپسو.کندمیایجاددردکاراینو.کندمیپیداماديدید،دهدمیدستازراهوشیاريدید

هوا،آیدمیزمستان،آیدمیبهمنباالخرهو.شودمیهمانیدههمدردهاباندانسته.شودمیانباشتهدردها

،اندباوري،اندعلمی:گفتموالناهاهمانیدگیاینازبرخی.شودمیزیادخیلیدردهایعنی،شودمیسردخیلی

.نمالزینتبعنوانهوشیاريبصورتتوراهاشدگیهویتهماینکهگویدمیاالنو

3223مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

زن جالبهرِ کوران، روي را میچون نداري فطنَت و نورِ هدي
باموازيلحظههرماکههستجورشیکیعنی.خدانور،هدایتیعنیهديو،زیرکییاهوشیعنیفطنت

وزیرکیو.داریمهدينورپس.کندمیهدایتایزدينوررامانتیجهدر،هستیمتسلیملحظههر،هستیمزندگی

هویتهمعینکپشتازهستموقعییک.استکلّخردکه،داریمهمراخردآنوفضاآنخالّقیتوهوشیبا

برايآیا،ندارياگر:گویدمی.نداریمراکنندههدایتنورآنوزرنگییعنیفطنتآنو،کنیممینگاههاشدگی

دانمنمی،بخوانیشعر،کنیانباشتهرادانشهیسطحیبطوریعنی؟کنیآرایشرارویتبایدخودتمثلکورانی

.بزننددستشمابههویتندهمکهآنهاییدیگرکورانوهستیهویتهماشهمهباولی،بزنیحرف

زن جالبهرِ کوران، روي را میچون نداري فطنَت و نورِ هدي
می،باشدمذهبیخواهدمیچه،باشدعلمیخواهدمیچه،شدههویتهمحفظی،سطحیچیزهاياینبایعنی

ایناصل؟کنیمیراکاراینچیبراي.دهیمیپزوکنیمیبیانتولحظههررااینها،بشودسیاسیخواهد

.استزندگینور.استهدينورکنندگیهدایتحالتواستزیرکی

کن با چنین گندیده حالناز میپیشِ بینایان، حدث در روي مال
راهاشدگیهویتهم،شودمیهویتهمرودمیهوشیاريوقتی.اندزندهحضوربهکههستندکسانیبینایان

بهیا،شودمیبینا،نهایتبیعمقبهبودنجنسازلحظهایندرگرددبرمی،اندازدمیراهمه،شناسدمی

ها را حدث می رود که هم هویت شدگیببینید موالنا تا کجا می، مدفوع،کثافتیعنیحدث،شودمیبینايادرجه

با این حال . می گوید پیش موالنا انسانهایی که بینا هستند، تو می آیی مدفوع را به صورتت می مالی. نامد
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. دردي، پر از به اصطالح مرض هستی، پر از آثار من ذهنی هستی، حاال به این افتخار هم بکنات که پر از گندیده

هایی وقتی خودمان را با موالنا می سنجیم، آیا هم هویت شدگی. ما به خودمان نگاه می کنیم. بیدار کننده است

.اندکه آنها ما را گندیده حال کردهدر حالی. داریم که مرکز ما را اشغال کرده؟ تازه به آنها افتخار هم می کنیم

. پر از شکایت است. پر از ناله است. پر از درد است. گندیده حال کسی است که با دردهایش دست به گریبان است

هایمان آیا با این گندیده حالی حاال ما به داشته. این گندیده حالی است. پر از نگرانی است. پر از اضطراب است

هایمان پز هم می دهیم؟ درست است؟ییعنی هم هویت شدگ

3264مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

عقلِ موشی خود کی است اي ارجمند؟عقلِ موسی چون شود در غیب بند
وقتی عقل :می گوید. ها می آید به عقل موشی تشبیه می کندببینید عقل من ذهنی را که از هم هویت شدگی

ی داند قضا را و او همیشه تسلیم است، تو چرا ستیزه می کنی با این عقل موسی به عقل غیب نمی رسد، نم

تو . ها هستندزمین، منظور این هم هویت شدگی. عقل موشی فقط، خودش توضیح داده، زمین را می کَند. موشی

ا یک را زیاد کنم؟ مهاچکار کنم که بتوانم هم هویت شدگی. تو ذهن الگوهاي زرنگی را فقط می شناسد. ذهن

را می گوید عقل این. ها را زیاد کنیممان که چکار کنیم هم هویت شدگیایم در من ذهنیعقلی پدید آورده

.با عقل موشی نمی شود خدا را شناخت. موشی

اي بزرگوار عقل موشی چیه خودش؟ تو می خواهی با عقل موشی خودت عقلِ موشی خود کی است اي ارجمند؟

با . هایت را به پیش می کشیی استدالل می کنی، ستیزه می کنی، هی هم هویت شدگیه. را به عشق تبدیل کنی

این سه بیت را سریع . بعد از این سه بیت که خوانده بودیم، ابیات مثنوي را برایتان خواندم. آنها استدالل می کنی

.می خوانم، می رویم دنبال غزلمان

دی نکرد سرما، سرمای هر دو بر منگردیدی چه گفت هبمن؟ هیزم بنه چو خرمن

هیزم دریغت آید؟ هیزم بِه است یا تن؟سرما چو گشت سرکش، هیزم بنه در آتش

ها را، ای جانِ پاکدامندرسوز نقشنقشِ فناست هیزم، عشقِ خداست آتش

هایمان را در زمستانی که برایمان پیش آمده و براي هم هویت شدگیبنظرم تا اینجا موالنا ما را متقاعد کرده که 

شناسایی و . آنها را می شناسیم و قبول می کنیم،سوختن هم با فضاگشایی. هر کس پیش می آید، باید بسوزد
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مان نگه داریم، پس از یک مدتی می بینیم يهوشیارهمین که شناسایی و قبول را در . قبول مساوي آزادي است

آن . اشکالی ندارد. انه بکشیمهوشیارمدتی ممکن است درد . آزاد شدیمي آنهم هویت شدگی افتاد و ما از توکه

. هم توضیح دادم

این . انه خواهد کشیدهوشیارآزاد شود، حتماً درد ،هر کسی بخواهد یک هم هویت شدگی را بشناسد و قبول کند

و ،می گوید اگر مرا نگذاري به عنوان عینک بدبخت می شوي. انه تهدید من ذهنی است، می ترساندهوشیاردرد 

اگر . شما می گویید اشکالی ندارد. و اینطور می شود و آنطور می شود،ها به سرت خواهد آمد، تنها می شويچی

هایتان و صبر کنید، خواهید دید که از توي هم هویت شدگی د در صحبتیبگویید اشکالی ندارد و حقیقی باش

تا کجا؟ تا . د و بزرگتر می شویدیشما بزرگتر می شوو می بینید. و این چقدر شیرین است،آزاد می شوداصل شما 

. بینهایت

مانندِ بت پرستان دور از هبار و مَأمَنتا نقش را نسوزی، جانت فِسُرده باشد

ندازي ا، تا دردهایت را نشناسی و نیانه با خرد زندگی نشناسیهوشیارها را نسوزي، یعنی تا این هم هویت شدگی

شادي . با نوسان کُند،دردها انرژي سرد دارند. جانت منجمد خواهد شد. و نبخشی، جانت افسرده خواهد شد

بخار ارتعاشش سریع . آب را با بخار. یخ را با آب مقایسه کنید. مثل یخ،درد نوسان کم دارد. انرژي سریع دارد

. حال ندارد،ند و کودن و افسرده استدر من ذهنی و دردها، کُ. اندبیدهیخ، مولکوها به هم چس. است

دردها و ،ما با هر چه که هم هویت هستیم، باورها، الگوهاي ذهنی، عادتها،مانند بت پرستان دور از بهار و مأمن

رست هستید یا بت شما ببینید خداپ. هر چیزي در مرکز ماست، بت ماست. چیزهاي فیزیکی آنها بتهاي ما هستند

هنوز . مانند بت پرستان دور از بهار و مامن:براي همین می گوید. پرست؟ باورپرست بودن خداپرست بودن نیست

ها را بسوزانیم و انرژي را ما همه هم هویت شدگی،بهار ما موقعی شکفته می شود، می آید که. گل ما شکفته نشده

می دانید که دارد . هم حال و هواي بهار می آیدبلی، . یلی وسیع بشویماگر هم بینهایت نمی شویم، خوآزاد کنیم

. مامن هم جاي امن و پناهگاه. همین پاییز بود، زمستان بود و االن بهار می آید:چکار می کند، دارد می گوید که

. مامن هم فضاي یکتایی است

کسی که بت پرست باشد و چیزهاي مرکز خودش را بپرستد که آنها چیزهاي مادي هستند، این آدم به بهار 

جاي . براي اینکه ذهن جاي خطرناکی است. بهار بعد از زمستان است و مامن هم پیدا نخواهد کرد. نخواهد رسید
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. روح ما هم همینطور است. شویمبآخر ما برویم یک جایی سرد و آتش هم نداشته باشیم، منجمد. زندگی نیست

. یخ است،این حالت سرد است. ي ما هم هویت شده تو ذهن با دردها و با چیزهاهوشیارها توي هم هویت شدگی

. اما هیزم هم هست آنجا

بهار یعنی عمق . شودبتا بهار شما شروع ،هایتان را بسوزانیدشما بیایید تمام دردهایتان و تمام هم هویت شدگی

تان، چیزهایی که در این جهان می آفرینید، تان، روابطرید، خرد می آید و صورت مادیتان که بشود تندا

شما . همه شادي بخش می شود. تان، کاري که انجام می دهید، اینها همه بهار می شوندتان، زندگی روزمرهخانواده

شما به . رفهاي من ذهنی گوش دادیدشما به ح. من ذهنی کرده؟می گویید چرا وضع فعلی من اینطوري است

وقتی درد مرکز ما می شود، درد خشم است، ترس است، اضطراب است، نگرانی است، . حرفهاي دردها گوش دادید

گوش . ایداید، اینطوري شدهشما به حرفهاي اینها گوش داده. احساس گناه است و حسادت است و مالمت است

جاي امن به تدریج که فضا گشوده . برسید به بهار و جاي امن. گوش دهیداینها، به حرف خدا هايندهید به حرف

. جایی که امنیت دارد. می شود، ما از جاي ناایمن داریم می رویم به فضاي امن

از ابتدا همه . کندهمان کسی که گفتیم آن مردي که، مثال زدیم یک مرد و زن هم همینطور است، فرقی نمی

شرفت می کند و با هر پیشرفتی هم هویت می شود، دارد حرکت می کند به فضاي چیزش جور در می آید و پی

چه . همه دردناك می شود. ریزدیک دفعه یکی از این ستونها را می کشند، همه فرو می. متوجه نیست. ناامن

من شروع ام، بهار شما از خودتان بپرسید، بگویید آیا من به بهار رسیده. خوب است که از اول شناسایی کنیم

تان هایتان مثل همسرتان، بچهآیا در جاي امنی هستم؟ اگر از پولتان، از مقامتان، از هم هویت شدگی؟شده

. ایداگر آنها هنوز در مرکزتان هستند، نرسیدهاید، هنوز نرسیده. زندگی می خواهید، نه

در عشقِ مهچو آتش چون نقره باش دخلوش

مسکنچون زاده خلیلی، آتش تو راست 

اي در مرکزش درخشید و خلیل هنرش این بود گفتم، ستاره. ببینید تقریباً در خیلی جاها این خلیل را می آورد

اول . شما هم باید اینطوري باشید. بعد گفت نه من آفلین را دوست ندارم. اول گفت این خداي من است. افول کرد

. آن یکی هم درخشیده. این یکی هم خداي من است. تگفتیم این خداي من اس. ها درخشیده، ما گرفتیمستاره
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در نتیجه . ما هم عین خلیل هستیم. چون زاده خلیلند. االن یکی یکی بگوییم که اینها دیگر خدایان من نیستند

. مسکن ما آتش عشق است

ی که در مرکز با خدا یکی باشیم، بینهایت بشویم و این فضاي خال. ها را بسوزانیمیعنی ما باید هم هویت شدگی

و ،ماست که بودن روي بودن بنا شده و این بودن هم خودش را می شناسد بعنوان زندگی و متکی به جهان نیست

بودنهاي آدمهاي دیگر را می شناسد، ارتعاش می کند با آنها و خدا را هم می شناسد و خدا هم به وسیله این بودن 

.مسکن ما ذهن نیست. تش است، اینجا مسکن ماستدر فرم به خودش آگاه است، این عشق است، این آ

یعنی . تو بیا مثل نقره که به اصطالح نقطه ذوبش خیلی باالست، دلخوش باش. در عشقی که مثل آتش می سوزاند

همین که تسلیم می شوي یا در . هاتا بتوانی جدا شوي از هم هویت شدگی،فت و صبر کنانه بیهوشیاردر درد 

و چون زاده خلیل . همین کار را ادامه بده. افتادیم تو عشق همچو آتش،حظه فضا را باز می کنیممقابل اتفاق این ل

اند و آنها را اند، به چیزهاي گذرا چسبیدهکسانی که االن به آفلها چسبیده. هستیم، آفل را می شناسیم

بفهمند که چیز آفل .ي ندارندوشیارهاند مرکزشان و اینها کم می شوند و می ترسند، اینها به اندازه کافی گذاشته

. را نباید در مرکز گذاشت

شود و قسمتی از وجودت شده و قسمتی از هسته مرکزیت چطور می شود چیزي که دارد تغییر می کند و کم می

شما فکر می کنید این .جا می آیدآنترس از . معلوم است می ترسی. شده، اگر آن کم بشود تو می ترسی دیگر

این ترس از بین نمی رود، مگر اینکه آتش مسکن ما . زیاد هم باشد آدم می ترسد؟زیاد باشد، آدم نمی ترسد

شویم از این لحظه ابدي و آن پدیده شگفت بیعنی از ذهن بیاییم به این لحظه، به این لحظه ابدي، آگاه . بشود

.ي حضور و اندازه ما بینهایت می شودهوشیارمی آییم به ،ي جسمی عبور می کندهوشیارانگیز که از 

آگاه از این لحظه ابدي یعنی حس جاودانگی و بینهایت و این عشق است و حس یکی بودن با زندگی، دائماً هر 

در حالیکه آگاه هستیم در . مسکن ما این لحظه است. اینجا مسکن ماست. و همان را در هر چیزي دیدن. لحظه

. ذهن ما ساده شده،ایماندازه ما بینهایت است و از ذهن هم جدا شده،این لحظه، زنده هستیم به آناین لحظه از

قبالً چه بود در ذهن ما؟ همان . االن با این حالت زندگی می تواند خردش را روي ذهن ما که ساده شده بنویسد

. چیزهایی که از آنها زندگی می خواستیم
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پیشِ مردانآتش به امرِ یزدان گردد به

الله و گل و شکوفه ریحان و بید و سوسن

ندن از هم هویت ندن یا دل کَانه که نمرود خلیل را تهدید می کرد و انداخت در آتش کَهوشیاراین آتش یعنی درد 

می گوید آتش به پیش مردان، منظورش مردان . که ایشان صبر کرد و نترسید و آتش گلستان شد،هاشدگی

به چه . بدیل می زنندآتش به امر خدا به پیش مردان و زنانی که دست به ت. ن، زنان و مردان هر دونیست، انسا

الله . می توانید اینها را نمادگونه بگیرید. له و گل و شکوفه و ریحان و بید و سوسنالد؟ به همان تبدیل می شو

زیبا ،گل ما می شکوفد،عشق می شویمتبدیل به. یعنی ما داغ عشق پیدا می کنیم. قرمز است و داغ عشق دارد

،بید سایه دارد،ریحان بوي خوبی می دهد،در حال بار دادن،شکوفه یعنی همیشه در حال شکفتن. می شود

ها به امر خدا خوابید و از شدگیوقتی آتش درد هم هویت. پس این برکات را ما پیدا می کنیم. سوسن زبان دارد

ها و هیزمها آزاد می شود، این چیزها پدید می ي که از این هم هویت شدگیهوشیارانه و از اینهوشیاراین درد 

. آید

اش اینکه انسان سایه داشته باشد و سایه. اینکه انسان زبان به سخن زندگی باز کند. اینها برکات خدایی هستند

انسان همیشه در حال باز . بوي عشق بدهد،انسان بوي زندگی بدهد. به روي دیگران هم بیفتدروي خودش بیفتد،

انسان مثل گل بشکفد، گل سرخ و زیبا باشد و انسان هیچ موقع این داغ عشق را از روي . شدن و میوه دادن باشد

. دلش بر نمی دارد

عشق هم . ما باید به عشق زنده شویم. ترین عالمت ما اگر بگوییم چه داغی داریم، داغ عشق استیعنی اصلی

قائم شدن زندگی در ما به پاي خودش و شناخت خودش . شدن زندگی در ما از خودشهوشیاریا . با اوستوحدت

مان که ما با من ذهنی. و متوجه می شویم که این من ذهنی ما نبودیم.در ما که آن موقع ما خودش می شویم

به زودي متوجه می . ت کهساخته دست خود ما که خداییت نیس. زندگی می کردیم،ساخته دست خودمان بود

همین باید ما هیزمها را بسوزانیم . نه در ذهن،شویدبباید عمالً متوجه . توجه کنید. شویم که من ذهنی ما نیستیم

. ي به ما دید بدهدهوشیارو آن ،ي به تله افتاده بیرون بیایدهوشیارو 



# Programگنج حضور722برنامه شماره 722

25: صفحه

مانَد چو ماهِ روشنسوزش در او مناند، مؤمن فُسون بداند، بر آتشش خبواند

مومن چون تسلیم . شویدبمومن شما هستید که االن صادقانه و از ته دلتان می خواهید تبدیل . انددمومن ورد می 

این فضاي . این فضاي گشوده شده است. می شود، وقتی تسلیم می شود، در این لحظه دیگر من ذهنی نیست

خواهید دید که ،بشویدشما تسلیم. هن که این ورد چه هستشما نگویید با ذ. گشوده شده ورد بلد است بخواند

سوزش در او نماند . بلکه از آن انرژي گرم کننده آزاد می شود. شما را نمی سوزاندندن از هم هویت شدگیآتش کَ

. بلکه مثل ماه روشن نور می اندازد تا شما ببینید و همینطور زیبا هم هست. یعنی او شما را نمی سوزاند

در آتشی که آهن گردد ازو چو سوزناش ای فسونی کافتد ازو سکونیشاب

. حري که این فضاي بوجود آمده می خواندیعنی خوشا به حال آن فسونی یا وردي یا س. شاباش یعنی شادباش

کون که س،که از آن فسون، از آن ورد، که مثبت است در اینجا معنی فسون. یعنی ما به عنوان آن فضا می خوانیم

یعنی می خواهد بگوید که سرماي . فتد در آتش دردها که آهن را می تواند مثل سوزن کوچک کند، آب کندامی

شویم و از بیرون زندگی بهم هویت ،شویمببهمن، اگر قرار باشد که از ابتدا ما هم هویت زمستان من ذهنی،

و باز ، بخواهیمبخواهیم،داشته باشیم، توجه بخواهیمبخواهیم و از بیرون تایید بخواهیم، از بیرون انتظار قدردانی 

عد ما مثل آهن گرچه سفت بود دارد آب هم هم هویت شویم، باالخره در یک سنی متوجه خواهیم شد که چهار ب

خالصه دردهاي جهنم ما ساکت . اما فسونی وجود دارد، وردي وجود دارد که سکون می افکند بین آتش. می شود

. ا ساکت می شودجهنم م. می شود

شود، باید حق، خدا قدم بگذارد تپس از پایان غزل چند تا بیت خواهم خواند، می گوید شرط اینکه جهنم ما ساک

این جهنم ما که پر . کن فکان یعنی او می گوید بشو و می شود. شود از کن فکانمی به جهنم ما و جهنم ما ساکت 

یک دفعه آدم می بیند . اش باهم باال می آیدگاهی اوقات همه. اسیددردهاي من ذهنی را شما می شن. از درد است

دارد هم حسود است، هم تنگ نظر است، هم می ترسد، هم اضطراب دارد، هم شب خوابش نمی برد، هم بدنش 

و خشم دارد و خودش را دانشمند می داند و به ،و شاید یکی دو تا درد العالج دارد،مریض شده از بین می رود

.بهمن استاینها اوج سرماي. ترام نمی گذاردهیچ کس هم به آدم اح،کس احترام نمی گذاردهیچ

ها، در این دردها گم ها است که آدم، هر انسانی می تواند در این هم هویت شدگیاوج دردهاي هم هویت شدگی

اما شما . رد می کنندم را خُو زیر مشت و لگد این دردها آد،به آدم می زنندیک مشتی هر کدام از دردها . بشود
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تسلیم می شوید، فضاگشایی می کنید در مقابل اتفاق این لحظه، از آن فضاي گشوده شده خدا می گوید پا می 

. می شودتگذارد به جهنم شما و جهنم شما ساک

موالنا از . دشما در هر وضعیتی هستید فرق نمی کند، رو به او بکنی:می گوید که،در مثنوي امروز خواهیم خواند

ها گم در هم هویت شدگی. ایددردتان کم است، زیاد است، در دردها گم شده،بله. آیه قرآن استفاده می کند

. از هر وضعیتی، از هر جایی رو به او بکنید. اید، شب خوابتان نمی برد، فرق نمی کنداید، خرافاتی شدهشده

تفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن است، بدون قید و تسلیم پذیرش ا. چطوري رو به او بکنیم؟ با تسلیم

و شما آن بینش را پیدا می کنید که بینش ،ایدي می کند که از اول آن بودههوشیارشرط که شما را از جنس همان 

. ي استهوشیارخدایی است، بینش 

به شکلِ روزنمناید، آتش کو را مهیپروانه زان زند خود، بر آتشِ مُوَقَّد

موقد به دال ختم . د یعنی فروزانوقّم. می دانید که پروانه می آید خودش را می زند به آتش مثالً شمع، می سوزاند

ها، با این بینش خودمان را می زنیم به آتش عشق، می گوید پروانه که ما هستیم با هم هویت شدگی. می شود

شناسایی . فضاي خالی که شما و زندگی هستید، در واقع آتش عشق استچون وقتی فضا را باز می کنیم، از این 

.این ما را آزاد می کند،هاآن فضا و تصمیم به انداختن هم هویت شدگی مثل مثالً بخشش رنجش

ما، روزن وارد شدن به فضاي را روزن می بینیمو می گوید ما به این دلیل اینکار را می کنیم که براي اینکه این

براي اینکه ما که پروانه باشیم، به این علت خودمان را می زنیم به آتش عشق و هم هویت شدگی را می . ییکتای

چرا که پذیرش اتفاق این لحظه . براي وارد شدن به فضاي یکتایی،سوزانیم، براي اینکه اینکار را روزن می بینیم

. یک لحظه این تسلسل فکر را قطع می کند. ماشما را می آورد به این لحظه و این لحظه را باز می کند براي ش

باز می کند و از آنجا بینش را بیرون می آورد و شما با آن بینش . فاصله بین دو تا صندوق را به شما نشان می دهد

تا زمانی که در گذشته و . این لحظه محل ورود به زندگی است. این لحظهیعنیروزن . و آن روزن است. می بینید

. براي اینکه در ذهن هستیم. م، نمی توانیمآینده هستی

ذهن . ب من چطوري می توانم یک لحظه از ذهن بیایم بیرون؟ با تسلیموشما ممکن است سوال کنید خیلی خ

فضایی است که ما داخل آن هستیم و هر لحظه ذهن یک چیزي را در مرکز ما قرار می دهد و می گوید با این 

چون تسلیم بالفاصله . د که چطور می توانیم یک لحظه با این دید نبینیم؟ با تسلیمشما می توانید سوال کنی. ببین
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شما . و شما روزن را می بینید،فاصله بین دو فکر روزن است. عینک فاصله بین دو فکر را به چشم شما می زند

بته باید تسلیم شوید، ال. بعنوان پروانه موقعی خودتان را به آتش عشق می زنید که روزن این لحظه را می بینید

یک لحظه متوجه می شوید که . تجربه خرد است.دیدن شما تجربه عمق است. دیدن شما تجربه آن است. ببینید

کو را ،پروانه زان زند خود بر آتش موقد. ولو یک لحظه. ایداز تمام آن دردها آزاد شده. ایداز شالق ذهن آزاد شده

وگرنه پروانه . یعنی به نظرش می رسد که آتش روزن است. اینطوري می نمایدیعنی آن آتش به پروانه. همی نماید

. خودش را به آتش نمی زند

روزن یعنی چه؟ . روزن است،االن شما متوجه شدید که با زدن خود به آتش عشق در این لحظه از طریق تسلیم

شما می گویید من . دا یکی می شودیعنی با خ. روزن یعنی سوراخی که آدم از آنجا وارد فضاي یکتایی می شود

خودت را بزن به . بسوي خدا،چطوري می توانم از ذهن بیایم بیرون و از یک روزنی رد شوم که خیلی تنگ است

نداختم، مدتی امی گویید شناسایی کردم نی. ندازایعنی شناسایی کن و بی،آتش یعنی هم هویت شدگی را بسوزان

هر کسی . چون تسلیم می شوي به قدرت زندگی مجهزي. فتداواهی دید میخ. یت نگه دارهوشیاردر . صبر کن

. تسلیم است، به صبر و قدرت زندگی مجهز است

تو نگو صبر خودت . تو این اتصال را نگه دار. امروز در مثنوي خواهیم دید که می گوید صبر را من می دهم به تو

پس شما باید با تسلیم مرا بیاوري به داخل . به توبینش هم من می دهم. صبر هم من می دهم به تو. می کنی

. اینها را از زبان زندگی می گوید،مقاومت کنی داري مرا دور می کنی از خودت. نمی توانی مقاومت کنی. خودت

تیر و سِنان به حَمزه چون گلفشان مناید

در گلفشان نپوشد کس خویش را به جوشَن

تمثیلش . نیدکها می از هیزم. نیدککه موقع تسلیم شما از خودتان می ،هاي نوري استنان شناساییتیر و س

براي اینکه دوست داشت تیر بخورد یا سنان . اینست که حمزه که عموي پیغمبر بوده جوشن یا زره نمی پوشید

و شما هم می خواهید در راه ،دارد او را تمثیل می زند. این می خواست شهید بشود. نیزه بخورد به او،بخورد

کسی که می خواهد به زندگی زنده بشود، در :می گوید که. یا زخم بزنید،رسیدن به خدا من ذهنی را قربانی کنید

گل فشان یعنی گل . براي اینکه آنها گل فشان هستند. کندمقابل تیر و سنانی که زندگی می اندازد، مقاومت نمی

گذارد روي آدم می،گل چیز خوبی است،ب گل را که می پاشندوخ،ا می پاشنداین گل ر. گل پاشی،پراکندن
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هیچ موقع خودش را کنار نمی کشد که یا جوشن نمی پوشد یا لباس نمی پوشد که این به من . فتد دیگراخودش بی

. خوشبو است و زیباست،نخورد

مثالً کسی به . ممکن است از بیرون بیایدهایی خداییهاي خدایی، هر کسی، شناساییپس بنابراین این شناسایی

شما توهین می کند، شما می آیید مقاومت نشان می دهید، یکدفعه یادتان می آید که این سنانی است یا تیري 

می . می خواهد شما مقاومت نکنید و شناسایی کنید که شما چه هم هویت شدگی دارید،است که خدا فرستاده

را شناسایی می بخورد یعنی شما تحمل می کنید و این. د به آن هم هویت شدگیخواهید این تیر و سنان بخور

. کنید و این هم هویت شدگی در مرکز شماست و انرژیش را آزاد می کنید

پس تیر و . آدم یا حرف این آدم به من خورد یا برخوردمن از این جنس هستم که توهین این:شما می گویید

بصورت اتفاقات می فرستد و در مقابل اتفاقات شما مقاومت . منتها بصورتهاي مختلف.سنانها را زندگی می فرستد

نمی کنید و تحمل می کنید، فضا را باز می کنید، ببینید که این اتفاق براي چه آمده؟ این اتفاقات نیامده شما را 

و شما در گل استراکنیگل پ. اینها مثل گل فشان هستند. آمده شما را آزاد کند،یا بدبخت کند،کوچک کند

یعنی بهترین کار پذیرش اتفاق این . زره نمی پوشید یعنی مقاومت نمی کنید. پراکنی جوشن یا زره نمی پوشید

به ما می گوید . اتفاقی که مناسب حال ماست. لحظه، لحظه به لحظه همینطور تا قضا این اتفاقات را بوجود بیاورد

نگه . تا هیزم را دیدید، بسوزانید. دا نشان می دهد و شما هیزم را می سوزانیهیزم را به م،با چه چیزي هم هویتی

. ندارید

که باید کاري کنیم. ان باقی می مانیدیا بهار می شود یا تو زمست. توجه کنید زمستان هم یک فرصتی است

اگر نسوزانیم همین هیزمها . را بسوزانیم یا نسوزانیمیمانبستگی به ما دارد که هیزمها. زمستان خیلی کوتاه باشد

ما باید . ما باید زندگی هم بکنیم. عمر ما تمام می شود. زمستان تمام نمی شود. باعث شدند که زمستان بشود

.کشش هم نباید بدهیم. و کشش هم نباید بدهیم. ماموریت خودمان را انجام بدهیم

می گوید خر که به . تمثیل می زندوجیه نگردمی گوید که دنبال تو. اگر رسیدیم امروز یک مثنوي خواهیم خواند

دور و ورش را صاف و صوف نمی کند که اینجا حاال افتادیم . گل می افتد، هی می جهد که از این گل بیرون بیاید

هی صاف و صوف می . هال هم هویت شدگیي افتادیم در گهوشیاربه عنوان . و ما که از خر کمتر نیستیم. هستیم

بد ،حاال مدتی اینجا هستم. وجیه می گردیم حاال هی من کار دارم و اینجا را بگذار من درست کنمکنیم و دنبال ت
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ها یا دردها بیایی بیرون ل هم هویت شدگینه از هر فرصتی استفاده می کنی که از این وحل یا گ. هم نیست اینجا

. بله. و می دانی که اینجا محل باش یا زندگی نیست

بر فرقِ آب موسی بنشسته مهچو روغندر آب غرقه گشتهفرعون مهچو دوغی 

به من بگویید شما خوب . اما روغن می رود باالي آب می ایستد. می گوید دوغ در آب غرق است، حل می شود

باالي اتفاقات هستید یا زیر اتفاقات؟ اتفاقات روي شما اثر می گذارند یا شما روي اتفاقات؟ اگر شما با اتفاقات که

و آنها در مرکز ،هاي شماست، اتفاقات که می افتد یک چیزي از شما را تکان می دهدشامل هم هویت شدگی

کسی که در فکرهایش و دردهایش گم . اگر شما زیر سلطه اتفاقات هستید، پس شما فرعون هستید. شماست

ی هر لحظه اتفاقی می یعن. مثل دوغ حل شده در آب غرق شده. شده، حل شده، ذوب شده، فرعون است دیگر

. به وسیله اتفاق،یا تکان می خورد یا واکنش نشان می دهد،او هم یا می ترسد یا اضطراب دارد. افتد

مثل روغن که روي آب می . روي اتفاق اثر می گذارد. ستااتفاق زیر سلطه آن. اما موسی روي اتفاق نشسته

یعنی اگر یک جوري شد اتفاق شما را کشید . اره می آید روو اگر تکان بخورد یک ذره برود زیر آب، دوب. نشیند

وقتی ناظر اتفاق هستید، از جنس . تو، شما می دانید که آن تو نباید باشید و می آیید بیرون و ناظر اتفاق هستید

این لحظه یکی این لحظه است که زندگی است و شما هستید و بودن . از جنس این لحظه هستید. اتفاق نیستید

براي اینکه به بودن . چرا که خردمندید. روي اتفاق اثر می گذارید. شما ناظر اتفاق هستید. یکی هم اتفاقاست،

. براي اینکه به آن واکنش نشان می دهید،یک موقعی هست عقل شما عقل اتفاق است. زنده هستید

بلکه ،در مرکز شما نیستشما به اتفاق واکنش نشان نمی دهید براي اینکه از آن جنسیت،یک موقعی است نه

این درست . روي اتفاق اثر خردمندانه می گذارید،شما با بودن از این مرکز خرد که از این بینهایت درون می آید

. موسی این کاره بود. است

فرعون به بیرون نگاه می . فرعون زیر سلطه اتفاقات بود. یدوشما این کاره باید بش. حاال موسی تمثیل است دیگر

م می توانید با خرد خودتان، با تامل در شما ببین. فاقات اتفاق نمی افتادموسی با ات. با اتفاقات اتفاق می افتاد. دکر

اتفاقات . یا نه؟ اگر نه، در اتفاقات گم شدید،این لحظه روي اتفاقات زندگی تان اثر بگذارید و اثر سازنده و مثبت

نشانگر . ایدست که شما هیزمهایتان را نسوزاندهااین نشانگر این. تاین چیز درستی نیس. شما را از جا می کَنند

. تان را از هیزمها آزاد کنیدهویت. ست که زمستانتان آمده و باید هیزمها را بسوزانیدااین
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پاالن کشند و سرگین اسبانِ کند و کودناسپانِ اختیاری محّالِ شهریاری

. شهریار خداست. الی کند، شبیه اسبی می شود که خدا آن را اختیار کردهمی گوید که انسان اگر مرکزش را خ

اسبهاي کند و کودن را می برند پاالن رویش می گذارند و کثافت . کما اینکه اسبهاي خوب را پادشاه سوار می شود

ها حمل می کنند اینها را به عنوان کود از خانه. سرگین یعنی کثافات یا فضله چهار پایان یا انسان. حمل می کند

. می خواهد فرق بگذارد بین دو تا انسان. به باغات مثالً

خدا آن را انتخاب کرده و خدا ، بینهایت کرده،مرکزش را گشاده کرده،ها را سوزاندهانسانی که هم هویت شدگی

ها مرکزش یت شدگیند و کودن که هم هواما انسانهاي کُ. سوارش شده و به وسیله او، به وسیله خدا تغییر می کند

انسانی ناست، کثافات را می کشند، دردها را می کشند و پاالن روي خودشان گذاشتند و ما نمی خواهیم همچو

. درد حاصل از اتفاقات همان سرگینی که ما حمل می کنیم. باشیم

پس هم اختیار خودشان را از . و قادر نیستند روي این اتفاقات اثر بگذارند،بیشتر انسانها زیر نفوذ اتفاقات هستند

یعنی . ما اسبی هستیم که باید زیر کنترل زندگی باشیم. هم آن ماموریتی که برایش آمده بودند. انددست داده

. بی کنید خودتان راارزیا؟ بینید به وسیله خرد زندگی تغییر می کنید یا به وسیله عقل اتفاقات بیرونیباالن شما 

ها را حمل یکیش هم کثافات هم هویت شدگی. که شهریار سوار می شود،اسب اختیار خداستیکیش که اولیش،

. براي اینکه عقلش از همان مرکز مادیش است. ند و کودن می ماندمی کند و همیشه هم کُ

لِک لِکِ مُقَنَّنطاحون ز آب گردد نه ازچو لِک لِک است منطق بر آسیای معنی

لک لک یک چوبی است که در واقع به وسیله گردش آسیاب آبی تکان می خورد و گندم را از این محفظه یا ظرف 

اول به ما . در واقع ما را به آسیاب تشبیه کرده. شودبمربعی و مخروطی می ریزد به دهانه یا گلوي آسیاب تا آرد 

توجه باید بکنید که آسیاب ما . لک لک همان چوب است. لک لک استهشدار می دهد که این گفتار و ذهن مثل

.کک لنه ل. آب هم از آنور می آید. را یا آسیاب این جهان را آب می گرداند

چوب سبب می شود که گندم وارد گلوگاه . یعنی اگر شما به یک آسیاب آبی نگاه کنید، همین چوب را می بینید

،و سنگ آسیاب می چرخد،اصل کاري آب هست که سنگ آسیاب را می چرخاند. و هم آب هست،آسیاب بشود

می خواهد بگوید که این گندمهاي درشت ما که . این چوب را هم حرکت می دهد و گندم می ریزد و آب می شود

ها هستند به وسیله تشخیص ذهن ما و منطق یا گفتار ما باید شناخته شوند و بروند درهمان هم هویت شدگی
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و ما لک لک را یا آن ،و باید توجه کنیم که آسیاب ما به وسیله آب آنوري همیشه می چرخد،آسیاب ما آرد بشوند

. که فکر کنیم این حرف ماست، صحبتهاي ماست و ذهن ماست که آسیاب را می چرخاند،چوب را اصل نگیریم

ک مک للاردرف قبول دقنن یعنی منطق یا حرفهاي جاافتاده ما که ع .قنن یعنی قانونگذاري شده یا حساب شده م

یعنی . فکرهایی که همه با آن هم هویت هستند. یعنی فکرهاي قبول شده در جامعه. یا جاافتاده یا قبول شده

. قنن هستنداینها لک لک م. باورهایی که در مرکز همه پیدا می شود

دن، صحبت کردن و ذهن، ذهن مثل این لک لک می پس بنابراین می گوید که اوال این منطق، منطق یعنی حرف ز

آسیاي معنی هم یعنی آسیایی که به تشخیص ما و به شناسایی اینکه ما هم هویت شدگی . ماند بر آسیاي معنی

. یعنی درشت را این آسیاب تحویل می گیرد و نرم تحویل می دهد.شودبداریم و این هم هویت شدگی باید آرد 

و تشخیصش به وسیله ،آرد همین حضور ماست. که این گندمها باید در آن آرد شوندیعنی ما آسیابی هستیم 

می گوید مواظب باش که شما این . ذهن ما نمی تواند ما را تبدیل کند. ذهن ماست و ذهن ما تا آنجا کار می کند

. نگیريیعنی ذهن را با خدا یکی. منطق را و این چوب را با آبی که از آنور می آید اشتباه نگیري

آسیاب با این . ز آب گردد نه از لک لک مقنن. طاحون یعنی آسیاب. چون لک لک است منطق بر آسیاي معنی

هر لحظه این ذهن ما می . یک فضاي یکتایی وجود دارد. ذهن ما هم، در ما یک ذهنی وجود دارد. چوب نمی گردد

مان چه هست و تشخیص می دهیم که هیزم،یماگر ما درست عمل کن. می بینید که فکرها عوض می شود. چرخد

و به تدریج ،هیزمها را که، حاال در این تمثیل گندم است، گندم را می اندازید و با آسیاب شناسایی آرد می کنید

شما ببینید آسیابتان کار می کند؟ حاال پایین بلی،.اینجا به جاي هیزم، گندم است. تمام گندمها را آرد می کنید

.می توانید ارزیابی کنید. ببینیم که واقعاً آسیاب واقعی هستید شما. دو جور آسیاب تعریف می کند

در آسیا درافتد، گردد خوش و مُطَحَّنزان لِک لِک ای برادر گندم ز دَلو بِجهَد

به دگندم را می انداز،گوید که زان، آن چوبه که دارد تکان می خوردمی . یعنی آرد شده و آسیاب شدهمطَحّن

در ما هم شناسایی ذهنی که شما می بینید االن با . آسیاب و آسیاب به وسیله آب می چرخد و آرد می کندهگلوگا

ه ک،ندازید در آسیاب خودتاناشود که هم هویت شدگی را، آن گندم را بیبچی هم هویت هستید، باید سبب 

هر لحظه که فضاگشایی می کنید، خرد . آسیاب، خرد آن فضاي ایجاد شده است. امروز گفت آسیاب عشق است

کمااینکه شما همین که متوجه می شوید مثالً از یکی . گندم را آرد می کند،آن فضاي خالی می شناسد گندم را
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زنگ می زنید و این رنجش را از . می کندکاري ندارید که او چه فکر . رنجش دارید، فوراً رنجش را حل می کنید

. ترس را پیدا می کنیدءکینه را از بین می برید و منشا. کدورت را از بین می برید. بین می برید

یک دفعه آنرا شناسایی . با آن هم هویت هستید. می بینید ترس شما مثالً از یک چیزي است که در مرکز شماست

آرد می دارید چه کار می کنید؟ دارید. د دور، می بینید که ترس از بین رفتمی کنید و می کَنید و می اندازی

هاي و شما درشتی. وقتی انرژي از آن آزاد شد آرد شد. هم هویت شدگی گندم بود. گندم را آرد می کنیدکنید،

. م کنیدهاي دیگران را هم بگیرید نرحاال اینکار باعث خواهد شد که درشتی. خودتان را هی نرم می کنید

. متوجه می شوید که یک درشتی در شما هست،وقتی آنها درشت می گویند. شما با مردم نه تنها دعوا ندارید

زان لک لک اي . شودبفتد به گلوگاه آسیاب خودتان و آرد احتی درشتگویی اینها سبب می شود که گندم شما بی

. می جهد و می افتد به آسیاب و آسیاب می شود،هنکه گندمها را توش ریختند یعنی ذلوگندم از آن د. برادر

این کار ،ولی یک کسی هست که اینکار را انجام می دهد. گندم شما آرد می شود. یعنی شما آزاد می شوید

ندازید در آسیاب خودتان و که همیشه آب از اتا شما هم هویت شدگی گندم را تشخیص دادید، بی. درستی است

. می گوید که از دلو حرص می افتد در آسیاب دردها،یکی دیگر نه. ی چرخد، آرد کنیدآنور می آید و آسیاب م

آیا در. بستگی دارد چطوري می بینید شما. فتیم ماایعنی نمی شود در آسیاب نی.کنیدبشما نمی خواهید اینکار را 

:آسیاب به اصطالح دردها، بیت بعدي استاین لحظه از دلو حرص می افتید به

در آسیا درافتی یعنی رهی مُبَیَّنلِکِ بیان تو از دَلوِ حرص و غفلتوز لِک 

شکایت کنی و واکنش نشان بدهی، در ،از بس تند تند حرف بزنی،در فکرها، شما اگر بخواهی گم بشوي در بیان

ی به خواب یک یعن. غفلت یعنی هم هویت شدگی. شوي و این گم شدگی از دلو حرص و غفلت استبحرفهایت گم 

. یعنی یک چیزي را مرکز قرار دادن و از پشت آن دیدن. چیزي فرو رفتن

یعنی انسان با آن بینش در این سودا باشد که حتماً آن چیز بیرونی . حرص هم که مربوط به یک چیز بیرونی است

و دارد می رود به سمت غلط می بیند،ي جسمی داردهوشیاربراي اینکه . را بدست بیاورم، به زندگی خواهم رسید

از این محفظه حرص و یااز این دلو،،از لک لک بیان، تکرار فکرها. این هم یک آسیاب است،پس. چیزهاي بیرونی

. یعنی راههاي ذهن را،یعنی راه آشکار شده. فتیمی اغفلت به آسیاب 
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یکی هم نه از دلو حرص . می کنیدیکی اینکه شما در آسیاب معنی و عشق خودتان را آب. پس دو تا آسیاب است

هایش را می انه دارد هم هویت شدگیهوشیاریک کسی که . می افتید به آسیاب دردها و آنجا خرد می شوید

کسی که نه فکر می کند که باید برود یک چیزي را بقاپد و . سوزاند یا گندمهایش را آرد می کند، صبر می کند

.می افتد به دردهاي آن، آن هم آدم را آسیاب می کند،ضوعنیست به این موهوشیار. حواسش نیست

دردها اگر . کندهوشیاریا ،ست که اینقدر زیاد شود که دردها بتواند ما را خرد بکندااش ایناین دردها فلسفه

و به جواب برسد به خاطر هم هویت ؟خیلی زیاد بشود، باالخره شخص باید بپرسد که چرا اینقدر درد می کشم

فتد و افتد و توجیهات ذهنی بیاولی اگر ناله کند، واکنش نشان دهد و اینقدر در لک لک بیان بی. هایشدگ

.یش برود کامل، ممکن است له بشود زیر آسیاب و اصالً بمیرد از بین رودهوشیار

را انه گندمهایتانهوشیارشما . پس آسیابی وجود دارد که مرتب می خواهد هم هویت شدگی شما را آرد کند

فتید و له اانه از طریق حرص و از طریق ابزارهاي من ذهنی در آسیاب درد بیهوشیارنه نا. بیندازید و آرد کنید

. قانون جبران را رعایت نمی کنند. فقط واکنش نشان می دهند. بیشتر مردم نمی دانند چرا درد می کشند. شویدب

می خواهند خیلی برکات ،واهند آزادي داشته باشندمی خ،ولی می خواهند رفاه داشته باشند،زحمت نمی کشند

می خواهند یکی بیاید بدهد و در توسعه چهار بعدشان ،زندگی را داشته باشند ولی برایش نمی خواهند کار کنند

مفت . اصالً قانون جبران را یا نمی دانند یا نمی خواهند رعایت کنند. اند و نمی خواهند بکشندهم زحمت نکشیده

. ندمی خواه

. حرصش را دارند. اینها کسانی هستند که می خواهند و برایش زحمت نمی کشند و در آسیاب درد خواهند افتاد

خواستش را هم دارند ولی نمی دانند چطوري به آن برسند و می خواهند یکی دیگر اینها را و غفلتش را هم دارند

تا مدتها باید . ما نمی خواهیم این راه را برویم. له بشونداینها باید در آسیاب درد به اصطالح . برایشان تامین کند

.بله این هم توجه کنید. یمتا بفهمیم نباید اینطوري باشیماینطوري باش

2029مولوي، دیوان شمس، غزل شماره

بگذر ز آفریده، بنگر در آفریدناي عاشق جریده، بر عاشقان گُزیده
شوند و ما به آفریدن رو بهستند آرد ي ماندمهاي ما که هم هویت شدگیهاآسیاب اولی باعث می شود که گ

عاشق جریده کسی است که از ،عاشق جریده یعنی تنها. کسی است که به آفریده چسبیدهیآسیاب دوم. بیاوریم

. مهمه ما عاشق جریده هستی. با خدا یکی شده و عاشق واقعی شده،جهان کنده، هم هویت شدگیها را ذوب کرده
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و مردم با آن هم هویت ،ها و راههاي مشخص که قبالً آفریده شدههمه ما گزیده خدا هستیم و باید از آفریده

یعنی هر کسی باید فکر خودش را در این لحظه خلق . هستند دست برداریم و این لحظه به آفرینش دست بزنیم

راه مبین . این کار درستی نیست. هم هویت شودبگذارد مرکزش با آن بردارد نه فکرهاي قبلی را . کند و فکر کند

ب آن راهها راههایی نیست وخ. اند و روشن است، من آن راهها را می رومراهی که مردم مشخص کرده. ستاآن

.خواهدکه این لحظه زندگی براي تو می 

شوم جان، اما ز گفت و گو نیمن گرم می

از مشسِ دینِ زرّین، تربیزِ مهچو معدن

بلکه گندمها باید . نه از لک لک این آسیاب. اما نه از گفتگو. یا انسان باید گرم بشود. گوید من گرم می شوممی 

ي و فضاي درون هوشیارو این ،مان زیاد بشوديهوشیاریا هیزمها بسوزنند و انرژیشان آزاد بشود و ،آرد بشوند

ام که من به بودن زنده. امنی من به حضور زندهشمس دین زرین یع. من اینقدر باز بشود که من شمس دین بشوم

اینکه زندگی می تواند از طریق من بتابد، من از این گرما گرم می شوم و تبریزي که تبریز رمز . مثل آفتاب می تابم

. تبریز همچو معدن. تبریزي که معدن همه امکانات است. فضاي یکتایی است

ما در و . ارد فضاي یکتایی می شویم که معدن همه امکانات استها ما وپس، پس از سوزاندن هم هویت شدگی

نه از گرماي به اصطالح گفتگوهاي . مثل آفتاب می تابیم و از این گرما گرم می شویم. آنجا به بینهایت زنده شدیم

ز دادن مثل تایید مردم، توجه مردم و دست زدن مردم یا پ. من ذهنی که ماالً به چند تا چیز بیرونی ختم می شود

مردم هر چقدر هم ما را قبول داشته باشند یا در بیرون ما . اینها گرمایی نیست که ما را گرم کند. به چیزهایمان

تقویت کننده داشته باشیم و بگوییم اینها مال من است و متکی به این چیزها هستم، انها از طریق گفتگو می 

. خواهند به ما انرژي بدهند

با هیزم . من ذهنی را ما هر چقدر تقویت بکنیم، زندگی ما سردتر خواهد شد. ی استانرژي ذهن مال من ذهن

هر چه بیشتر هیزم جمع کنیم، . هیزمها را باید بسوزانیم. توانیم زمستان را تمام کنیمبیشتر جمع کردن ما نمی

ولی ،اً گرماستتوجه مردم ظاهر. ظاهراً گرماست، تایید مردم ظاهراً گرماست. زمستان شدیدتر خواهد شد

هیچ گرمایی . ولی روز به روز می بیند که این چیزها دیگر به دردش نمی خورد. من ذهنی نمی فهمد. سرماست

یک جایی ما متوجه می شویم که . گرمایش رفت، رفت،مصنوعی بود،یکی دو بار اولش یک ذره گرما داد. نمی آید
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آن موقع است یادتان باشد که هیزمها را باید . پا درآوردهدردهایش ما را از. عقل من ذهنی دیگر کار نمی کند

که زودتر قبل از اینکه هیزم جمع بشود و . یاد بدهیم به جوانان هیزمهایشان را بسوزانند. شروع کنیم به سوزاندن

تان را می توانند زمس. زود به بهار برسند. آخر پاییز دیگر به آن سرماها نرسندیابهمن برسد حتی اوایل پاییز،

ها را دچار از بس که ما طول می دهیم این هم هویت شدگی. ما حتماً که نباید از توي بهمن رد بشویم. بله. بپرند

. ولی ما می توانیم زودي به بهار برسیم،بهمن می شویم

پایان قسمت دوم

 &&&
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آشناابیاتاینازبرخی. خوانممیمثنويازابیاتیبیتاینفهمیدنخوببرايغزلدرداشتیمرابیتاین

.دانیدمیقبالًکهاستابیاتیهمانتکرار،کردخواهدکمکخیلیشمابهکهچیزيکهکنمیادآوري،هستند

آنراابیاتاکرشما. ببینیدیکبارولیفقطجدیدهی،بگیریدیادجدیدابیاتبایدهیکهکنیدفکرنبایدشما

بهترشماگذاردمیاثرشمارويهمنوزهکهدیدخواهید،کنیدتکرارهمبارهزار،نشیندمیدلتانبهکهابیاتی

تکرارکنیممیصحبتداریمکهايزمینهایندرمنراابیاتیهمبازابیاتاینتويبنابراین.کنیدمیدرکش

:بوداینبهراجعبود؟چیبهراجعبله،.زیادکنیدتکرارخودتانبرايراابیاتاینشماامیدوارم.کردخواهم

در آتشی که آهن گردد ازو چو سوزنشاباش اي فسونی کافتد ازو سکونی
اینازگفتیمکه،وردآنازیادعاآنازکهدعاییآن،کهورديآن،کهفسونینآبحالخوشا،شادباشگویدمی

،دکنمیسحرخواندمیدعایکییکدفعهنکنیدفکر. خوانیممیماذهنبانه،بیرونآیدمیشدهگشودهفضاي

خرد،بخواندفسوناستبلد.خواندمیفُسونفضااین،گشاییممیرافضالحظهایناتفاقاطرافدرماوقتی.نه

فسوناینازکهفسون،اینبهبهبه:گویدمی.فسونگذاشتهرااسمشان.داردخاصیتتاهزار،داردعشق،دارد

.افتدمیماذهنآتشدر. افتدمیماجهنمآتشدرسکونکهاست

ازکهاستفسونیکند؟میخاموشلحظهیکچیزيچهرامادردهايآتشِاینببینیدخواهیدمیشما

فرصتمابه،کندمیعوضرافکرهاداردسرعتبهراذهنیمنممنتومیککاراینوآید،میبوجودفضاگشایی

مطابقما.ماستمرکزدرعینکاینو،استعینکیکفکريهرو،آیدمییکیآننرفتهفکراین،دهدنمی

.دهیممیسازمانرازندگیمانانگیزيشگفتطوربهعینکاین

ماديدیدهايکسیهرو، شخصی است هستاختصاصیهمکسیهربرايکههستندمامختلفدیدهاياینها

یکفضاآنکندبازفضالحظهایناتفاقاطرافدراگرشخصهمانولی،خودشبرايداردراخودشمرکزي

آنشیدرافتدمیسکونکهشودمیخوانده،فسونگذاشتهاینجارااسمشکهخاصیتییکوِرديیکدعایی

.بله. کندنرمسوزنمثلتواندمیراآهنحتی.کندمیخرابداردرامابعدچهارکه

،استکارههمهکندمیفکروگرفتهاختیاردررامامرکزکهذهنیمناینازغیرکهیمبگوییمخواهمیما االن

وقضابگذاریدرااسمش،استحاکممازندگیبروجهانایندرخداعقلکه،هستکُلعقلیکاینبرعالوه

رایمانهاهیزمدرصديچهبهماکهدارداینبهبستگیوافتدمیبکارمامورددرکهاستالهیقانونقضا.قَدر

، هیبسوزانیمهیراهیزمهاو کنیمکارخودمانرويمااگر. کردنخواهدکاریکسانمامورددرقضا.سوزاندیم
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فَیکونکُنایمگفتهبارهاهمراکارشو.گذاشتخواهدمااختیاردرراعقلشوافتادخواهداتّفاقمانفعبهقضا

این،شمافرمیبیقسمتدرشمافُرمقسمتدر،شودمیوبشوگویدمیخدالحظهاینیعنیفَیکونکُن.است

: گویدمیتقریباًراهمینهمبیتاین. نیستذهنیمندستکارها

3935مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

هرکه را خواهد به فن از سر برَدهست پنهان حاکمی بر هر خرد
ولی،داریدذهنیمناستممکنشماشخصیعنیانسانیهرخردبرحاکمییکاش،معنیاستمشخصکامالً

آن،فَنبهبخواهداگروکهداردوجودحاکمییک،کردهاحاطهراآنچیزيیکعقلش،شماذهنیمننآبر

راچیزهاشدگیهاهویتهمبرحسبما. شودنمیخواهیدمیشماکهآنطوريیعنی. اندازدمیکارازراشماعقل

اینماکاراصل.نیستاینطوريشود،میآنطوري،شودمیاینطوريکنیممیفکر. چینیممیسرهمپشترا

میرااوبخواهداگرکهداردحاکمییکخرديهر. بگذاریمکنارراشدگیهاهویتهمۀبوسیلدیدنکهاست

.استاشسادهمعنی. کنداثربیرااوکارهايوبیندازدکارازتواند

2885مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

شود؟بر قضا شاهد نه حاکم میاین قضا بر نیک و بد حاکم بود
رئیساینکهکنیدمیتوجهدارد،قدرتهمهازبیشتردادگاهرئیس،بگیریدنظردررادادگاهیکشماگویدمی

گوششاهدحرفبهکنیممیفرض،دهدمیگوششاهدحرفبههمیشه،گیردمیشاهدازراقدرتشدادگاه

واقعاًشاهدوقتی،شمابگیریدراشاهد،خدابگیریدرادادگاهرئیسایناینجا. زندمیراتمثیلایناینجا.کندمی

نفعبهقضااینصورتدرشویدمیذهنتانکاملناظروشویدمیتسلیمشمالحظهایندریعنیشودمیشاهد

.افتدمیاتفاقشما

کهبديکارهاي،قبلیمالیاتهايآنپرداختازکندمیمعافراشماوبگیریدتصمیمشماکهگذاردمیخدایعنی 

ورویممیجلوونیستحالیمانوداریمذهنیمناگرکهدانیدمی.ماندمیمصونآنهااثراتازیعنی.کردید

اتفاقاستقرارکهشدهچیدهمابرايبدياتفاقاتیک،نداریمتسلیمباکاريونداریمذهنبررتانظباکاري

،شمابشویدشاهدلحظهایندراگرولی. داندمیخدارااینها،داندمیقضارااینها،دانیمنمیماآینده،دربیفتد
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می.بمانیدمصونتوانیدمیقبلیبدکارهايوقضاآثارازیعنی.شویدمیماجراحاکمشما،بشویدکاملتسلیم

.ببینیدراقبلیکارهايآثاراینکهبدونبسوزانیدراهیزمهایتانراحتیبهتوانید

شود؟بر قضا شاهد نه حاکم میاین قضا بر نیک و بد حاکم بود
یعنیشاهدباشید،شاهدتوانیدمیببینید.هستیدشماشاهداست،حاکمشاهدبلی، کهاستایناشمعنی

دهیدمیقرارقضاوزندگیخردمعرضدرراخودتانشماچون.تسلیمحالدرهمیشهذهنتانرناظوشاهد

میمنکههستیداینشاهدهمیشهوبیاییدزندگیبهدیگرگرفتیدتصمیمکههستیدشمااین،شاهدبعنوان

میمنکندمیاعالمخدابهدارداستتسلیملحظهایندرکسیهر. خواهممیمن،بشومزندهتوبهخواهم

. دیگرکرديخوب کردي،کاريهرگذشتهدیگر. ندارداوباکاريخدادیگراینکهمثل.بشومزندهتوبهخواهم

از،باشیدذهنتانناظروشاهدشمالحظهاین،نهشود؟میچهکردمراکارهااینمنحاالکهکنیدفکرنبایدشما

حرف،رودمیشماحرفبهاو:گویدمیو،بشودشمابعدچهارواردزندگیخردبدهیداجازه،فضاگشاییطریق

کهافتدمیاتفاقاتیبعدبهحاالازدیگر،بشومزندهتوبهخواهممیمنگویدمی.نیستبیشتریکیهم شما

.بینیدنمیهمراجهنمدیگرو،بشویدزندهاوبهشما

3093مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

و آن مصوِّر حاکمِ خوبی بودآن دروگَر حاکمِ چوبی بود

نقّاشیخوبیحاکمهمنقّاشو،خواهدمیدلشجورهرکندمیندهرراچوب،استچوبحاکمنجار: گویدمی

.استچوبحاکمهمنجار،استنقشحاکمنقّاشپس. اشنقّاشیزیبایی. کشدمیکهاست

هست بنّا هم بر آلت حاکمیهست آهنگر بر آهن قَیِّمی

همبناییابزارودیواردانمنمیوآجروآلتو.استآهنگردستدرهمآهنیعنی،استقیمآهنبرهمآهنگرو 

بارسیدهحضوربهکهانسانییککهگویدمیاینجادرحاال. استبنّايسلطهزیردیوارپس،استبنّااختیاردر

،باشیمتسلیمبایدماکهاستایننشانگرهمهاینها.دهدمیقرارخدااختیاردرراخودش،اختیارتاهزاروجود

. زندگیاختیاردردیگربگذاریمرااختیارمان،داریماختیاراتیهماگروباشیمذهنمانناظرتسلیمبا
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وارساجِد اندر اختیارش بنده نادر این باشد که چندین اختیار
ازراکنترلابزارولی،باشیمداشتهکنترلهاییاستممکنجهانایندرکهگرچه،کنندهکنترلبعنوانمایعنی

لحظهباشدکنندهسجده،باشدساجدانساناختیارچندینکهاستایننادر:گویدمیو.آوریممیدرمرکزمان

درولی،داریمزیادياختیارهاياینکهوجودباکهاستایننشانهمهاینها. اودستبدهدرااختیارشولحظهبه

چهببینیم،کنیمنمیقضاوتویممی شوذهنمانناطروتسلیمبا،زندگیدستدهیممیرااختیارلحظهاین

ایم،خواندهقبالًهمرااین. افتدمیاتفاقی

1619مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

او ز عینِ درد انگیزد دواحاکم است و یفْعلُ اهللا ما یشا
چنانکه از ذات درد و مرض، دوا و . همان کندزیرا حق تعالی حاکم و فرمانرواي جهان است و او هر چه خواهد

.آفرینددرمان می 

خواهدمیکهکاريهروقضایشبا،استحاکمزندگیکهبدانیدبایدلحظههردرشما،استمهمیبیتهماین

عینازو،کنیمدخالتذهنیمانمنبانبایدما.استکاربهترینآن،کندمیخواهدمیکهکارياینو،کندمی

هوشیاريکردنآزادحقیقتدردواو.انگیزدمیدوادردهایمانوذهنیمنمرکزييهستهومرکزازیعنیدرد

جملهازگفتیمدفعهچند،هستجاهاخیلیدرسمبلیسماینکهکنیدتوجه. ماستهوشیارکردنآزاد. ماست

پهلوانانچشمدرمانسفیددیوخونو.داریمسیاهدیووداریمسفیددیومامازندراندربینیدمیکه،شاهنامه

هوشیاري،بگذارانرژيرااسمشحاالکهانرژيآنیعنی.اندشدهکور،اندافتادهگیرمازندراندرکهاستایران

. ماستدرددرمانآنو،شویمنمیبیناهستیمپهلوانکهمانشودآزادتا،دردهادرافتادهتلهبهکه

ترسبشناسید،رادردهایتان،کنیدتمامرادردهایتانتمام.ببخشیدرارنجشتانکهشماستصالحبهچقدرپس

اینهاوروندمیبینازدارندکهشدگیهاییهویتهماز:گفتمکهآیندمیاینجاازترسها،کردتمامشودمیرا

.شودمیتماماضطرابشود،میتمامترسآنهاانداختنوشدگیهاهویتهماینشناساییبا،هستندشمامرکز

بردمیراشمامرتّبذهنتانکهبینیدمی، باشیدذهنتانناظراگرشمااست،زیادآیندهازنگرانیواضطرابو

وچیزهادرکهکنیدمیقبولاست،آیندهدربگوییدگراچون،نیستآیندهدرزندگیاینکهکاملدركبا،آینده

.افتادخواهداتّفاقآیندهدرکهاستیتاتّفاقا
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بنابراین،نیستآیندهدرچیزهاییدر،نیستآیندهدرزندگیکهباشیدداشتهموضوعاینازعمیقیدركاگر

گذشتهدردهايدرکهمنزندگیاینوشدهتمامگذشتهعمیقطوربهبفهمیداینکه.آیندهبهنقدریارویدنمی

آنوکنیممیشناساییرااتفاقاتآنفقطگذشتهبهدروینمینقدریا،بیرونبکشمرااینهابایدمنافتادهتلهبه

کشیدمیرادوا،دردیعنیسفیددیوخونازدردعینازبله،.بیرونکشیدمیآنهاازراخودتانورادردها

آنيبوسیلهشما،استروشنماهمثلگفت.استدهندهشفاوشودمیآزادکهشماستهوشیاريدوابیرون،

: گویدمیاما. ببینیدتوانیدنمیذهنیمنهايعینکيبوسیله،ببینیدخوبتوانیدمی

3558مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ز آنکه بنّا حاکم آمد بر بناام محکوم نیحاکمِ اندیشه
.شويمیاندیشهحاکم،باشیذهنناظراگریعنی،هستیماندیشهحاکممابا وجود این: کهگویدمی،درواقعبنا 

حاکمهوشیاريبعنوانما.استزندگیکماحهوشیاريبعنوانمابر. باشدحاکمشمابراندیشهدبگذارینبایدشما

شویممیماباشیمحاکماندیشهبهمااگر.ذهنیمنشویممیماباشدحاکممابهاندیشهاگر.هستیماندیشه

معنی.بکشدتواندنمیرامااندیشه. هستیماندیشهتماشاگرماو،خالیذهنشودمیاندیشهوناظرهوشیاري

.ایمکردهدركرااینماودندهنمیزندگیمابهدهدمینشانمابهاندیشهکهچیزهاییکهاستایناش

کهراچیزيوآفرینیممی،کنیممیخلقمارافکر.هستبِنااکمحبنّاکههمینطور،هستیماندیشهحاکمماپس

سرتاندراختیاربیبینیدمیاگر. استحاکممابهاندیشهاالن.باشدحاکممابهبرگرددنبایدآفرینیممیما

اندیشهپس،هستیدفکريسلطهزیرشماو،خواهدمیدلشکهجاهر،بردمیداردبرمیراشماوپردمیفکر

بلکه،نیستیمآبرويموسیمثلما،نیستیمشهریاراسب،نیستیمشهریاريحمالدیگرما. استحاکممابر

تکرارفقطخواندیمبارهارااینبله.دردهایمانوفکرهادرشدیمگمیا،شدیمحلآبتويدوغمثلفرعونمثل

.کنممی

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ست، نه موقوف عللفَیکُون کارِ او کُنْ دمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْت بپذیر
بارهاهمرااشآیهکه.بپذیرراایننَفَختآیهازبروتوو،دهدمیجانمابهآیدمیاودمتسلیماثردرلحظهاین

باشیمتسلیملحظهایندربایدماپس.شودمیوبشو:گویدمیاواوکار،استفَیکونکُناوکاربله.ایمخوانده
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این،چیندمیعلّتذهن،ذهنیعلّتهاييبوسیله،نکنیمدخالتاوبشودبشودرو،بشودوبشوبگویداوتا

میکارشدندرستیا،شودمیحضورسبباینوشودمیسبباین،شودمیاینسبباینشودمیاینسبب

اجازه،بشویدتسلیمبلکه. نباشیدذهنعلّتهايموقوفشما.نیستچیزينوهمچ،شودمیزندگیتولیدیا،شود

وباشبگذارید.نکنیدقضاوتوباشیدناظرشماو،کندعبورشمااززندگیهوشیاريیاحیاتآبیااودمبدهید

.دوبارهاستهمانهماین.کنددرستراشماکار،بارهاایمخواندهبودقرآنآیهکهفَیکونکُنیاشودمی

2466اول، بیت مولوي، مثنوي، دفتر 

دویم اندر مکان و المکانمیپیشِ چوگانهاي حکمِ کُنْ فَکان
تا، کنیمبازرافضالحظهایناتّفاقبرايبکنیمتوانیممیما کهکاريتنهالحظهاین،آیدمیقضاچوگانلحظهاین

فضاي،رامانالمکاهم،خردشباکندهدایتمکاندرراماهموبزندرااتّفاقاتزندگیچوب،زندگیچوگان

چههر.شدنخواهدمانفعبهفَکانکُنیاقضاولی،افتدمیاتّفاقاینهمبازکنیممقاومتاگر. کندبازرامادرون

کهبخوانمشمابرايهمرااینبله. ماستضرربهکنیممیمقاومتمابیشترچههر،کنیممیستیزهبیشتر

.خواندیمقبالً،شودمیساکتمادردهايجهنّمچجوري

1381مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آنگه او ساکن شود از کُن فَکانحق، قدم بر وي نهد از المکان
داریمدرداینکهولولحظهایندر،لحظهایناتفاقمقابلدرکنیممیبازافضوشویممیتسلیمماوقتیگویدمی

،شودمیوباش:گویدمیبنابراین،ماجهنّمدرگذاردمیراقدمشبا آن تسلیم ماخدا،سوزدمیداردماجهنم

شماستذهندرخدالحظههر،بدهیدادامهتسلیماینشمااگر.شودمیساکتلحظهآندرمادردهايیاجهنم

شماو،شودمیساکتیا،شودمیساکنشمادردهايیاشماجهنّمبنابراین،گذاشتهرانظرش،گذاشتهراقدمش

میآردراگندمتانیا،سوزانیدمیراهیزمتان،بینیدمیراشدگیهویتهم،فضااینازکنیدمیپیدابینش

.کندمیتبدیلراشماشودمیوباشیعنیفَکانکُن.گیردمیصورتهیتبدیلاینو،کنید

راشدگیهویتهموکنیدمیصبروشویدمیتسلیمشماوقتی،چرخاندمیراآسیابکهاستفَکانکُناین

میولی،توانمنمیاالن،بیندازمخواهممیرااینمنگوییدمی،داریدمینگهشناسایتاندر،کنیدمیشناسایی

قضیهاستاینطوري.کندمیکارداردفکانکُنکهبینیدمی،توانمنمیدانممی،تسلیممولیبیندازمخواهم
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زدحرفهاخیلیامروز.بکنیددیخواهمیدلتانکاريهروسطبیاییدتوانیدنمیذهنیمنبا.استحساسیعنی

آسیاب،بهاندازدمیراگندماین،استلکلکایناستممکنفقطشماعلم،نیاییدعلمتانبا:گفت،موالنا

نمیماراآسیابآسیاب،اینچرخدمیزندگیقانونبا،چرخدمیاوآبيبوسیلهواستزندگیآسیابآسیاب

.عشقآسیاببهبیندازدراگندماینکهبدهدتشخیصتواندمیکه،استچوبکهمینماذهنتمام.چرخانیم

میبازيداریمقضاقانونباونیستاهخبراین،اینهاودانممیمن،دهیممیجوالنماوسطاینبنابراینپس

،استمننفعبهکهآوردمیبوجوداتّفاقاتیقضا،کندمیکارقضاقانون،دانمنمیمنگوییممیلحظهاین.کنیم

چیزهايبادیگرمن،کنمنمیمقاومت،کنمنمیقضاوت،کنممینگاهناظرحضوربعنوانمن،کنمتأملبایدمن

.کنممیشناسایییکییکی،هستندماعینکهویتمهمآنهاباکههمآفلیچیزهاي،شومنمیهویتهمآفل

. کندمیتوجهشاهدحرفبهخدا:گفت.اینجادرهستمشاهدمن،دهدمینشانمنبهرااینهافکانکُناین

میرااینکار،کندمیکمکشمابهکنیدذوبرااینهاخواهیدمیشماچونولی،استقدرتمندکهاستدرست

.رودمیشماحرفبا،کند

راذهنمبینقوانینهمینبخواهید،کنیدشکایت،استکماینبگویید،کنیدمقاومت،کنیدستیزهشماولی

یکندارد،کاريدیگر.استظریفبسیار،باشدخودشبهحواسشبایدکسیهرکنید،میخرابراکاربیاورید

میوکندکمکاوبهزندگیشاء اهللان اتا،باشدآرامو،بگویدخودشبهگفتممنکهچیزهاییاینوبکندخلوتی

. کند

راشماخدااگرکه،استموضوعاینبهمربوطکهبخوانمبرایتانغزلییکازبیتچندیکبدهیداجازهبله

وکنیدکارخودتانرويونکنیدتعجبدوستانبینازحتّیرانفریکشما،شماةخانوادازحتّی،کردانتخاب

کهنباشداینطوري،بکنیدوابستههمدیگرانبهراکاراینیا،بدهیدتعمیمو،بیاوریدهمرادیگراننیاییدشما

.بدهمگوشهممن،بدهدگوشموالنایا،بدهدگوشحضورگنجبهبیایدمنهمسرخوببگویدکسییک

ماکهحالیدرذهنیمندربگویمرااینکهاوالًنه،. بِکشمهمراآنهااستخوبیچیزایندهممیگوشکهمنیا

پس،بهمنبهشویممیردديازآییممیمايهمه،هستیماینطوريمايهمهاولشکهداریمماديعینکهاي

،رودمیجمعباداردماديدیدکهانسانیماديدید. داریمماديدیدمانهمهپس،شویممیهویتهممانهمه

،رودنمیجمعباآدمآن،گیردمیراهنماییوجودشاعماقازوداردریشهکهکسیآن.نداردریشهاینکهبراي

مردمخواهدمیاستخوبیچیزبیندمیوکردهکارخودشرويماهدو،ماهیک،کردهشروعتازهکهکسیولی
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شایدمادیشعینکهايهمانباحاال.کندکارخودشرويباید،نهکههنوزهنوز،یکدفعه،آنجابِکشدهمرا

اگرو،داردقبولراجمعدارد،ترسماديعینکهاياینباشدیادتانولی.استخوبیچیزاینکهدادهتشخیص

یکچیستحضورگنجاین بگویندنفرپنجاهوبدهگوشحضورگنجبهبیاکه،نفریکبگوییدنفرپنجاهبهشما

میهمشمابیاوریدرانفرپنجاهاینکهبجاي،شویدمیمنصرفشما،کنندمیمنصرفراشما! ایناستبديچیز

ماديمراکزيبوسیلههنوز.کندهدایتراشمابتواندزندگیکهنداریدعمققدرآنهنوزچون،آنهادنبالروید

.بکنیدراکاراینبایدکهایددادهراتشخیصاینولی.شویدمیهدایت

همانیدگیولی،هستیمخداجنساز،هستیمبودنجنسازمانهمه،هستیمعاشقجنسازمانهمهخوبولی

انسانها گذاردنمیذهنراتیتغیسرعتو،استانسانهاچشماندردیگريازپسیکیهمانیدگیعینک،داریم

همذهنبانتیجهدر،بینندمیماديدیدبااشهمه،ببینیدخدادیداب،ببینیداودیدباحتّیهملحظهیک

؟چییعنییکتاییفضاي؟چییعنیخدابهشدنزنده؟چییعنیعمقکهبفهمندتوانندنمیعمیقاً،بفهمند

گاهی:کهگویدمیموالناکهاستاین.دانندمیرامفهومشفقطرااینهاچی؟یعنیعشق؟چییعنیوحدت

همرادیگراننبایدشخصآن،کندمیجدا،کنارکشدمیاصطالحبهدزددمیخلقازرایکیزندگیاوقات

.کندپیداعمقخیلیدیگراینکهمگر،بیاورد

2524مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

روید اي عاشقانِ حق به اقبالِ ابد ملحق
روان باشید همچون مه به سوي برجِ مسعودي

هویتهمرفتیماشتباهاً،هستیمخداعاشق،هستیمزندگیعاشقما. ماستهوشیاري،هستیمماحقعاشقان

علتاینبه،نیستیمجهاناینچیزهايعاشقما،شدیمجهاناینچیزهايعاشقمصنوعیدیدیکبا،شدیم

تويکهزمانیتاباید.هستیماوجنسازاینکهبراي،هستیمخداعاشقانمانهمهماپسآید،میبوجوددردهم

.بشویمیکیهوشیارانهاوباهستیمتَناین

خوابازشدنبیدار،لحظهاینبهآمدنازعبارت،ابديسعادتیاابداقبالبشویم،ملحقابداقبالبهبرویم

يلحظهاینبهو،نرفتنفکرودردخواببهدیگروماندنجداوفکرهاازخدائیتیاهوشیاريشدنجدا،ذهن

کهاستابدييلحظهاینازآگاهییا،هستلحظهاینبهشدنزندههمینابديسعادتپس.شدنبیدارابدي

بهبیاییم؟شودمیروانجوريه چماهمثلو.ابداقبالبهبشویمملحقبرویم،ابداقبالبهاست،شدنجاودانه
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وقتیروان،ماهمثلما؟آییممیجوريه چو.استلحظهاینبهآمدنهمبازخوشبختیبرجخوشبختی،برج

گفتامروزهوشیارانهدرد،استدردبیهم،رفتناینزیباستهمماهمثل،شویدمیتسلیملحظهبهلحظهشما

هیزمنرژيابالفاصلههیزمهایاشدگیهاهویتهمسوزاندندرهوشیارانهدرد،داریمهوشیارانهدردوقتی،دیگر

تاخوب،اجاقتانتويگذاریدمی،آوریدمیراهیزمبرفهازیرازرویدمیشمااینکهمثلدرست.شودمیآزاد

دستتانآنموقعتااجاقتوبگذاریدآوریدمی،استسردهمهیزمو،سردوبرفزیرازرااینگرفتیدکهزمانی

یک. کندمیگرمراشماوشودمیآزاداشانرژيبالفاصله،گذاشتیدآتشروياجاقتويوقتیولی،استسرد

.آنهاانرژيکردنآزادوشدگیهاهویتهمباداشتنکاروسر،استچیزينوهمچ

مییعنی،استسعادتآنجادرکهبرجیبسويرویممیافتیممیراهبهماهمثلماپسمه،همچونباشیدروان

.لحظهاینبهآییم

به برجِ عاشقانِ شه، میانِ صادقانِ ره
مردودان شود جوینده مردوديکه از سردان و 

تهازحقیقتاًکهآنهاییصادقند؟هاکیصادقند،راهایندرکهکسانیباها؟کیباو،خداعاشقانبرجبهبیاییمما

شماهاببیندکهبارهامیگویمیاینکه.سوزانندمیراهایشانشدگیهویتهموراهاینبهدارندتعهددلشان

باعشقباو؟بکنیدتانبچهازبکنید؟سوادتاناز،بکنیدمقامتانازبکنید؟پولازراهویتتانمثالًایدتوانسته

. بشویددوستتانبچه

بگوییمو،باشیمصاحبشوکنیمکنترلرااوومرکزمانبگذاریمرامانبچهذهنیتصویراینکهجايبهبایدما

بنابراین،بشومهویتهمامبچهباخواهمنمیمننه،: کهبگوییموبشویمزندهبودنبهبایداست،منمالاین

اوبودنبامابودن. شویممیزندهبودنبهو،بیرونآوریممیمرکزمانازهویتیمهماوباکهرااوذهنیتصویر

آدماینبشناسدرااینهاکندسعیوهایششدگیهویتهمبهکندحملهواقعاًهرکسی. کندمیبرقرارارتباط

.نزنیدگولراخودتانشما. گویدمیدروغوگرنه،استصادق

راموالناشعرتاهزاراستممکنکسییک. نیستهنرهیچموالنادربارهسخنرانیحتییاشعرهااینکردنحفظ

شمایعنی.بشودزندگیجنسازبایدلحظهبهلحظهراه،ایندراستصادقکهکسیدارد؟فایدهچه. کندحفظ

شعریاراه؟ایندرکنیدمیسعینه؟یاشویدمیبیدارفکرهاوهاشدگیهویتهماینخوابازآیابدانیدباید

هویتهمکههستندکسانیکوران،نابینایان،. کنیدمیآرایشراصورتتاننابینایانپیششما:گفتبودخوبی
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میپزآنهابهایممالیدهصورتمانبهراهایمانشدگیهویتهمماو. دارندجسمیهوشیاريآنهاوهستندشده

.ايکشیدهصورتتبهکهاستحدث:گفتاینکهدانندمیبینایانولی. دهیم

واستمرکزشاندرغمشانواندغمپرکههستندکسانیسردانمردودان،وسردانازکهگویدمیهماینجادر

اینکهبراياست،بدتریندردهاباشدگیهویتهماینو.بشوندتوانندنمیوارد. اندیکتاییفضايمردوداینها

کسیمثالکهنکنیدفکرشمادارددردکههرکسی. استدردماشیطانیانحرافاتوشیطانهايدخالتنتیجه

وحسادتوخشموترسایندارد،حسادتدارد،ترسدارد،خشمکهکسی. استخوبیآدماینداردخشمکه

یکیخداباماگذاشتنخواهنداینها. بشودیکتاییفضايواردنتواندآدمشودمیباعثاینهاونظريتنگ

.بشودموفقتواندنمیشود،میمردودجویندهگویدمی. داشتخواهندنگهسردراماوخالصه،بشویم

اینحاالخوشبختانهروید؟میراهصادقانبایاهستند؟مردودانوسردانآیارفیقید؟کهباببینیدهمشماپس

هیچکسبشود،کسیمزاحمتواندنمیکسیزنید،میزنگشماکهکردهدرستخداجوريیککوچکبرنامه

. کنیمنمیمعرفیهیچکسبهراهیچکسهمماشناسد،نمیراهیچکسهم

مطمئنو. گویندمیراهایشانپیشرفتوزنندمیزنگ،متعهدندکهآنهاییهستند،صادقکهآنهاییکهببینید

نمیگوشموالنابه. کردیدنمیگوشبرنامهاینبهنبودیدشاهعاشقاناگر. هستیدشاهعاشقانشماکهباشید

هویتهموکنیدمیکارخودتانرويو،کنیدمیگوشبرنامهاینبههفتههرکههستیدهمراهصادقو. کردید

میو،بسوزاندآیدمیحیفشراهیزمشکهکسی. سوزانیدمیراهایتانهیزمشناسید،میراهایتانشدگی

. کندمیمردودهمراشماواستمردودوسرد. نیستراهصادقآدماینبزند،یخسرماازبدنشگذارد

بپر اي دل، به پنهانی به پرّ و بالِ روحانی
نگشوديگرت طالب نبودي شه، چنین پرهات 

خودتانبهیواشکیپنهانی،بهتک،تکبگویید،دلتانبهشما.دلاي:کهگویدمی. گویدمیداردشمابهو

بینداز،راهاشدگیهویتهم. گفتاربانهذهنی،بالوپربانهروحانی،بالوپربا. بپرمندلايبپر،توبگویید،

سیکهنیستاینطور. ایمشدههویتهمچیزصدهاباماکشیدهطولسالسیاستممکنکنمیادآوري.بپر

ممکن. بکشدطولروزیکاستممکننه،. بدهیمدستازراهایمانشدگیهویتهممابکشدطولهمسال

آنبابایدشمافقط. استکارایندنبالالهیخردتمامخدا،قضا،کهکنیدتوجه. بکشدطولماهششاست

.کنیدهمکاري
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پرهایتاینطوربپري،توکهنبودطالبنبود،توطالبخدااگرشه،نبوديطالبگرت. گویدمیداردهمراهمین

اینبهخودتاناختیارباتوانیدمیکهکردهباز. کردهبازکهالبتهنه؟یاکردهبازراشماپرهاي. کردنمیبازرا

کهکردهباز. ایدگرفتهاوجکهکردهباز. بدهیدگوشتوانستیدنمیکهبودبستهپرهایتاناگر. کنیدگوشبرنامه

. خداستشاه.استطالبشاهپس.پریدیدگذاشتیداصال،پریدیدوشناختیدوهاشدگیهویتهمبعضیروياز

میشمانکرده،انتخابراشمابرادرنکرده،انتخابراشماخواهراستممکنکرده،انتخابکهراشمامخصوصا

کرده؟انتخابمراچرا:گویید

آمدندماخانوادههمهما،خانوادهتمامدرآیا. قضاستقانونهماین. دانمنمیمناست،ذهنیسواالتاینها

کنندنمیکنند؟خرجراهاینتويراپولشاندانمنمیکنند؟اجراکنند،درستحضورگنجگذارندمیراوقتشان

هرکاري. استیشاءمااهللایفعلگفت.خواهدمیخواستدلشراهرکه. اصالنیستسوالاینکه،نداردچرا! که

دانیدنمیهمراشما. داندنمیکسهیچکرده؟انتخابراموالناچرادانمنمیمن. کندمیخواهدمیدلشکه

.کردهانتخابراشماچرا

در احسان سابِق است آن شه، به وعده صادق است آن شه
نه خالق است آن شه، تو را از خلق نربودياگر 

گناهکههمهرچقدرشمایعنی. بندهکارهايبرگیردمیپیشیخدایعنیشاهآناحسانوخوبیدرگویدمی

مالازاوخواستنواوکنندگیآزادنیرويواواحسانوبخشندگینیروياینها،وباشیدهویتهموباشیدکرده

مراچرانیستم،شایستهامکردهراکارهااینمنکهبکنیدنبایدفکراصالشمایعنی. استبیشترخیلیشما

یکیخودشباراماکهدادهوعدهاوو.خدازندگی،یعنیآیدمیشاههرجااجاینشاه،آنگویدمی. کندانتخاب

استهمینالستپیمان. کنممیآگاهخودمبههوشیارانهراشمامنکهدادهوعدهازلروزماتمامبه. کندمی

. زدیمپیمانزیرمااست،صادقپیماندراوو. دیگر

. نبودیمصادقاینکهمگرما؟بهنکردکمکشاهآنوکردیموفاداريخردهیکپیماناینبهآمدیمماازکدام

ومجالستويبخوانندموالناشعرمثالبتوانندفقط،خوانندمیموالناايعدهیک. نیستندصادقهستندهاخیلی

سعديازتاپنجخوانند،میحافظازچهارتاخوانند،میاینازشعردوتایکو،بلدیمموالنامامثالبگوینداینها

میالقاراذهنیتصویراینو،خوانندمیشعرفرضبهمثالشاعرنفردهدفعهیکمجلسییکدروخوانندمی

رويپنهانیکهاستکسیصادق. آورندمیدرادااینکه،نیستصادقکهاین. بلدیمراشعراهمهماکهکنند
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ذهنیمنادايکنیم،کارطورياینمااگر. نیستمربوطهمکسیبه. داندنمیهمهیچکس. کندمیکارخودش

.استصادقزندگی. استصادقاونیاوریم،دررا

گندیدهچیزهاياینباراصورتت: گفت. خواندماستمهمخیلیشعرآن. دادتوضیحمابهاالنموالناراکارهاآن

ازکندمیانتقاد. کندمیانتقادبینیمییکی. نکنصحبتبزرگانازبروبیخوديیعنی. مدهآرایشبینایانپیش

نه،همايعدهیک. دنداننمیهمهیچیبودند،قدیمیاینهادانستند،نمیهیچیاینهاآقافردوسی،ازموالنا،

کسیاگرولی. استجورشیکهماینسطحی،فقطوخوانندمیمجالسدرکنندمیحفظرااشعارشانبعضی

.استصادقوعدهتويشاهبشود،تبدیلواقعابخواهدباشد،متعهددلشتهاز

واقعاو. کشدمیخلقازداردبرمیرایکییعنیربوده؟خلقازراتوچرانیستکنندهخلقشهآنگویدمیاگر

جلویشتواندنمیهیچکسکنمفکرمندیگراصالشماازبرخی.کنممیتجربهدارمراموضوعاینشمابینمن

.بگیردراجلویشانتواندنمیکسهیچکهاستکاراینبهحواسشنقدرایغلتک،رويافتادهنقدرای. بگیردرا

بیامهمانی،بیا. شوندنمیکشیدهاینها،کشندمیخلقهرچهربوده،خلقازرااینهاخداواقعاکهاستمعلوم

اینهاو،کنیمصرفخودمانرويبایدراوقتمانگویندمی. روندمیدریا،روندمیکمیا،روندنمیاینجا،

ماخوبکارهايوماکاراینبهبستگیخدالطفوخدااحسانیعنیاستسابقاحساندرخداکهندافهمیده

ببینید،کنیدتکرارشمایعنی،کنیممیتکرارمقداریکحاالوشنیدیمخوبرابیتاینکهامیدوارمپس.ندارد

.کندمیکارجوريچهشمارويکه

در احسان سابِق است آن شه، به وعده صادق است آن شه
اگر نه خالق است آن شه، تو را از خلق نربودي

وکنیدکارخودتانرويو،نکنیدتعجبشماکنار،کشیدربودخلقازراشماخدایعنی،ربودخلقازراشمااگر

لیاقتوالیقممنآیاکهبگیریماندازهنبایدهمذهنمانباو،ماستکوششازبیشترخیلیهماولطفاو،احسان

وعدهدروکنیمکارخودمانرويباشیم،کاردنبالفقطباشیم،تسلیمفقطنه،چیزهااینازوندارمودارمراخدا

.شودمیچهببینیمتاباشیمصادقمان
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برون از نور و دود است او، که افروزید این آتش
از این آتش خرد نوري، از این آذر هوا دودي

راشمامرتبیعنی. استعشقآتشآتش،افروخته،راآتشاینکهاستدودونوراینازبیرونخداکهگویدمی

وتند،تند.دهدمیشمابهراشدنآزادتوانو،دهدمینشانراهاشدگیهویتهمشمابهربودهخلقازکه

آنازراهویتتانکهآیدبرمیشماعهدهازو،شماستحالمناسبکهبیفتداتفاقاتیکهشودمیباعثقضا

اینتندتندهی. بشویدآزادکهکندمیکمکفضاآندوباره. هویتیدهمچهباکهبشناسیدیاو،بکنیداتفاقات

خرد،وعشقآتشیعنیزندگیخردباآتشاینوکردهروشنراعشقآتشاینیعنی. گیردمیصورتکارها

. استیکی

خردمند،داردعشقکههرکسیزندگی،عشقطرفشیکزندگی،خردطرفشیکسکه،یکمثلدرستیعنی

اینازاما.دهدمیدیدشمابهنوراینکه،آیدمیبیروننوريیکخردوعشقیعنیآتشاینازو،هستهم

ازکهموالناکمکباداریمبیناییاالنماو. شودمیبلنددودمانفسانیهايخواستهونفسهوايودردهاآتش

نکنیمتقویتنرویم،آنطرفبهشود،میبلنددودبینیممیکههاحرصودردهایعنیحرصوآتشاینترکیب

ستیزهشویمنمیتسلیمکهلحظهیکیآن. گیریممیراخردوعشقنورشویممیتسلیمماکهلحظهاین. رااین

. گیریممیراحرصودرددودکنیم،می

وزندگیخردیعنیخرد،ترکیبنوراینکهمحضبه. بدهیدتشخیصهمازراچیزدوتااینکهیداشدهبیناشماو

شمامرکزنبایدبیرونیچیزاینکهکنیدمیشناساییدارید،صبربینید،میخوبشماآیدمیزندگی،عشق

استعینکیهماندودش. دوتاایندرشدنگمیعنیدوتا،ایندودودردوحرصبهدهیدمیتنکمترو،باشد

زندگیمابینیممیدرست. دهدمینشاندرستکهاستعینکیهمانیکی،ایننور. دهدمینشانبدکه

اینداریم،خردشویم،میزندهشویممیزندگیجنسازکهبینیممیبینیم؟میدرستجوريچه.چیست

اتفاقاتبیروندر. شودمیعوضمابامردمرابطه. گذاردمیسازندهاثرمردمروي،کندمیارتعاشکهانرژي

میزیبابینیم،میزندگینورباما. شودمیگشودهماجلويزیبازندگی. کندمیکمکمابهکهافتدمیجوري

نمیجاازراما. زندنمیصدمهمابهدارد،ترسدارد،خشمدارد،حرصکههرکسی. هستیمگشافضا. بینیم

.بینیممیخردوعشقنورباچرا؟. کنند
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مینداریم،هوشیاريشدیم،یچگبینیم،نمیاصالدیگربینیم،نمیدرستشدیم،گمکهبینیممیکهموقعهرو

دوتااین،اندکردهکارخودشانروياستسالچندکشیدندزحمتکهکسانیو. آمدهدردوحرصکهفهمیم

میتشخیصهمراصادقان. دهندمیتشخیصرامردودانوسردانهمخوبو،دهندمیتشخیصراحالت

.کنیدرعایتراجبرانقانونشماگوییممیما. دهند

کهماديلحاظبهرابرنامهاینکنممیتقویتکنم،میاستفادهبرنامهاینازمن:گویدمی،استصادقهرکسی

سایهبیدمثلآدمآن. داردزرنگیالگويهنوز. کندنمینیستصادقاگر. کنممیجبران. بدهدادامهراکارش

آذرسلطهازبایدماحضورگنجبهکردنگوشدفعهچندازبعددیگرنکرده،باززبانزندگیزبانبههنوز. ندارد

.بیاییمبیرونبایدآنزرنگیوآنمنگیوگیجیوآندودونفسهوايودردیعنیهوا

دال اندر چه وسواسی که دود از نور نشناسی؟
چون عوديبسوز از عشقِ نورِ او، درونِ نار

اینازآیاهستی؟وسواسیچهدر: گویدمیخودشمرکزبهخودش،دلبههرکسی.گویدمیخودشدلبه

چطورهستی،هوشیاريخودتعینکی،خودتتوکهرا،کارتتوروي؟میدیگرماديعینکبهماديعینک

وزندگیدردازشناسینمیرازندگیعشقوزندگیخردکهشدهچطورشناسی؟نمینورازرادودتوکهشده

. دهیمیتشخیصرااینهاکهتوشناسی؟نمیشدهچطورزندگی؟حرص

. عودمثلآتشایندرونبسوز،اوعشقازلحظه،بهلحظهبگشارافضا. شوتسلیمبیااو،نورعشقازبسوزپس

. سوزدمیعودمثل،سوزانیممیوشناسیممیراهایمانشدگیهویتهموقتیکهکنیدتوجه. خوشبوستعود

اینکهازمنمرکزايهستی؟وسواسیچهدردال: بپرسید. شودمیآزادماهوشیاريهم،آیدمیخوبیبويهم

زندگیبیرونیچیزهايدردانیمیتوواستبیرونیچیزیکبهمربوطفکريهروپريمیفکرآنبهفکرایناز

بشود؟چهکهکنی؟میراکاراینچهبراينیست،

رازندگیبیرونیچیزهايدرماکهباشدقراراگرخوب. بیایدپایینذهنسرعتکهشودمیسببهاصحبتاین

پیدانتوانیمراواقعیدانشکنیم،پیدانتوانیمراامنیتحسکنیم،پیدانتوانیمراخوشبختیکنیم،پیدانتوانیم

مرکزازآفلچیزیکچهبرايکنیم؟میقضاوتاینقدرچهبرايجهان؟بهرویممیاینقدرچهبرايخوبکنیم،

همکهآدمییکذهنیتصویرباچهبراياینجا؟گذاریممیآوریممیدیگرآفلچیزیکرویممیافتد،میما
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همجدیدآدمباچرابگذاریم؟رادیگریکیخواهیممیکندیمراآنحاالداد،دردمابهاینقدربودیمشدههویت

گردیم؟میچهدنبالوسواسی؟چهدرشویم؟میهویت

میذهنیمندچارشوي؟میفکرازبعدفکرهايدچاراینجابگذاريرابیرونیچیزهاياینکهدانینمیتومگر

توکهفهمینمیچراتوکنی؟نمیخودشناسیچراتو.گیريمیخودتجايبهراذهنیتصویریکتو. شوي

یکبهچیزیکازفکر،یکبهفکریکازچهبرايهستی؟نهایتبیتوهستی،هوشیاريتوهستی،خداامتداد

نمیچرا. استخدائیتدیدنور،. استماديمرکزدیددوداوست،دیددودرا،دودوبشود؟چهکهپري؟میچیز

را؟اینهاشناسی

آتش و دودينه از اوالد نمرودي، که بسته
چو فرزند خلیلی تو، مترس از دود نمرودي

منهستیم،ذهنیمنما.؟باشیمذهنیمنکههستیمشیطانبچهمگرما. نیستیمنمروداوالدازکهماگویدمی

تواندمیسادگیبهماهوشیاري. شدهساختهبیرونیچیزهاياساسبرواینجاساختههوشیاريبعداًراذهنی

پس. خداییمامتدادما،قدیمیمما. اصالًنیستیمچیزما.نیستیمما،شدهساختهتازهچیزاینکهبدهدتشخیص

ومنگیودرد. باشیمدودودردیعنیباشیمدودوآتشبستهکهنیستیم،ذهنیمن،نیستیمنمروداوالدازما

.هاشدگیهویتهمگیجی

. نیستیمپرستبتپسخلیلیمفرزندانچون. دادمتوضیحامروزراخلیل. خلیلیمفرزندانماهستیم؟کهاما

نمیسازمانرازندگیمانآنهابرحسب. بینیمنمیآنهابرحسب. پرستیمنمیرامرکزماندرماديچیزهايپس

منکهدوديازبنابراینپس. نیستیمپرستبتپسگردیم،نمیمرکزیمانماديچیزهايحوشوحول. دهیم

ذهنیمنجنسازکهبفهمیم؟جوريچه. تسلیمبا،آییممیبرشاعهدهازما. ترسیمنمیکردهایجادذهنی

این. نیستیمماذهنیتصویراینببینیمکهدهدمیدیديیکمابهفضاآن. کنیمبازاطرافشدررافضا،نیستیم

.کندمیایجادبددید. کندمیایجاددود،گیردمیقرارمامرکزاینکهمحضبهذهنیتصویر

بلدچون،استمنخداياینگفتممن،شدظاهرمنآسماندرکهياستارهاولین: گفتهخلیل. خلیلیمفرزندما

غروبستارهاینکرد،غروب. هستهمیشهخدا،کندنمیافولکهخداگفتممن،کردکهافولدفعهیک،نبودم

من،پرستمنمیرااینهامنگویممیرفتبینازوقتی.رفتبینازیاشدسرنگونشد،سرازیرآمد،پایینکرد

دوددیدن،آنهادیدازچونباشند؟شماعینکگذاشتیدچراشماپسخوب. باشدمنعینکآنگذارمنمیپس



# Programگنج حضور722برنامه شماره 722

51: صفحه

کنیم،استفادهآنازتوانیممی. ماستباماقدیمدیدبالفاصلهچونترسیمنمیدیدآنازماولیکند،میایجاد

.تسلیمبا

در آتش باش جانِ من، یکی چندي چو نرم آهن
که گر آتش نبودي خود رخِ آیینه که زدودي؟

هايعادتاینهابشناسیعنی. بکشانههوشیاردردیعنی. باشآتشدرنرمآهنمثلچنديمن،جان: گویدمی

من. گیردمیقرارلحظهبهلحظهمنعینکاینها. استمنشدههویتهمباورهاياینها. استمنشدههویتهم

دردایندرکنصبرآمد،هوشیارانهدرد. بشومجدااینهاازخواهممیمن. طوريایندنباشاینهاخواهمنمی

. شدنمیزدودهآیینهرخنبود،هوشیارانهدردایننبود،آتشایناگرگویدمی. ایناستهوشیارانهدرد. باش

ببینیمدائماًداریم،نگههوشیاریماندرکنیم،صبرکنیم،تحملما خلیلمثلراهوشیارانهدرداینبایدماپس

کهشویممیمتوجه. هستندذهنیتصاویراینهاکهشویممیمتوجه. شوندمیجانکماینهاکهببینیمرا،اینها

.دهندمینشانرابیرونیچیزهايذهنیتصاویراین

هاشناساییاینیکییکی. نداشتندزندگیاینهاخواستم،میزندگیاینهاازاینها،بهرفتممیعجلهبامناینکه

منکهحاالداشت،دردقبولشمسئولیتدومداشت،درددیدنشاولش. دارددردهاشناساییاینوکنممیرا

یواشوکنم،میصبر،دارددردکَنم،میراخودمیکییکیاالندارم،شدگیهویتهمهمهاینکردمقبول

منآیینه. شودمیصافمنآیینه،بیفتندهاشدگیهویتهماینکهموقعی. شودمیزدودهمنآیینهرخیواش

مینشانهم.استمنخودشناسیایندهدمینشانهم. نماستجهانجامهماناین. استمننهایتبیهمان

همهستم،جاودانگیجنسازهستم،نهایتبیجنسازهستم،زندگیجنسازهستم،خداجنسازمندهد

.دهدمینشاندرستراجهان

دیگرهايانساندرهست،خدائیتهمچیزهادرهستند،چیزهاهمجهاندرکهبینممیدیگرراجهانمن

ارتعاشمنآیینهدرشانخدائیت،منپیشآیندمیوقتیانسانهابینم،میراانسانهاخدائیتهست،خدائیت

دیگر،شدمآیینهمنچونبینند،میراخودشانخدائیتمنآیینهوسیلهبهکنندمینگاهمنبهوقتی. کندمی

.شودنمیصافکاربدونآیینهپس. شدهصافمنآیینهچرا؟. بله. کنمنمیتقویتآنهادرراآنهاذهنیمن
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اهلِ دلشود مشکل، به نورِ پاك چه آسان می
چنانک آهن شود مومی ز کَفّ شمعِ داوودي

. کنیماستفادهموالنامثلهاییآدمیعنیدلاهلپاكنورازمااگرشودمیآسانچقدرمشکلگویدمی.بله

همسوادباتوانستیمنمیدانستیم،نمیمااگررااینهاببینیدشما. کندمیآسانراماکارموالناچقدرببینید

دانیدمیشمااالن. شودمیآسانمشکل. آموزندمیموالنامثلبزرگانیرااینها. کنیمپیداراراهمانشدههویت

یعنیلحظهاینهوشیاريکیفیتچه،یعنیمسئولیتچه،یعنیشناساییدانیدمیشمااالن. بکنیدبایدچکار

.استمشکلهاشدگیهویتهمکندنوچه

ماکنند،میزندهرامادلنورو،اندازندمیموضوعرويکهنوريودلاهلهايراهنماییوسیلهبهمشکلاینو

. داوودشمعدستدرشودمیموممثلآهنکههمینطور. شودمیآسانچقدرکنند،میعشقوخردجنسازرا

دیدمعرضدرراخودمانماوقتی. استذهنیمنآهنازمنظورکرد،مینرمموممثلراآهنکهدانیدمیداوود

یواشدارداو. شودمینرمداردیواشیواشماسفتذهنیمناینکهبینیممیدهیم،میقرارموالناآموزشو

وشوندمیشناختهکهیواشیواش. شوندمیشناختههاشدگیهویتهمیواشیواش. دهدمیشکلیواش

میشناساییبیشترشویم،میدارترفضا،شویممیترنرم. شویممیترنرمما،شودمیآزادشدهمحبوسانرژي

دلاهلپاكنوربا. آنهاستانداختنوهاشدگیهویتهمشناختمشکل،مامشکلشودمیمعلومپس.کنیم

:گویدمی. استقرآنآیههماینبله. شودمیترآسان

10، آیه )34(قرآن کریم، سوره سبا

…یددالْح أَلَنَّا لَهو

.آهن را بر او نرم کردیم…

ذهنیمنآهنتوانیدمیتاو،شودمینرمبزرگاندستدرذهنیمنآهنپس. کردیمنرمداودبرايیعنیبله،

خواهدسببآنهاراهنماییکه،بدهیدقراربزرگانراهنماییوآموزشمعرضدرآیدمیسفتنظربهکهراتان

. کنیدپیدادستزندگیهدایتنوربههدي،نوربهگفتامروزکهشد

پایان قسمت سوم

&&&
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خالصهطوربهقصهآنو،بخوانمبرایتانهستدومدفترمال کهراقصهیکازگیرينتیجهبدهیداجازه

هممارحالآندروآمدهمیداشتهسواريوبودهخوابیدهدرختیپايشخصی،یککهستااینازعبارتست

ولیبرود،شخصآندهانبهمارنگذارد،کهخواستبود،سواراسبکهامیرآن.شخصآندهانبهرفتهمی

.نشدموفق

هايسیباینازکهگفتمیوراندمیاسبپیشوزدمیوکردبیدارخوابازراشخصاینگرزبابنابراینو

سیبهاياینبایدکرد،میبلندشهمبازوافتادمیروبهدوید،میگاهیخورد،میگاهیاوو،بخورپوسیده

کردن،استفراغبهکردشروعشخصآنکهدواندنقدریاکهاینتا.گفتنمیراعلتشوبخوريراپوسیده

.آوردبیرونرامارآنپوسیدههايسیبباباالخره

زندگیابتدايدرهمهکهچیزهاباشدنهویتهمبهکندمیشروعکهکسیهرکهدهدمینشانکوتاهقصهاین

کارایننتیجهشدن،هویتهمدردهاوفیزیکیچیزهايوفکرهایعنی،چیزقسمتاسهآنباکنندمیشروع

تواندمیسوارامیراینو.دیگرانبرايهموشخصبرايهمهست،دردایجادتوانایینشانهکهبودخواهدماري

پوسیدههايسیبوخوراندمیمابهراپوسیدههايسیبزندگی.باشدزندگیتواندمییا،باشدعارفیک

منآنوبشودبدحالمانحالهربهماکهرامادواندمینقدریاو،هستپوسیدهشدگیهايهویتهمهمین

.بیاوریمبیرونوبیاوریمباالرادردناكذهنی

خیلیکهطوريهمان.کردمیشکایتخیلیمار،دستازبشودآزادشخصاینوبیفتداتفاقاینکهاینازقبل

ازبیشبایا،بپذیریدمقاومتبایا،نپذیریدکند،میپیشنهادموالناکهکارهاییازخیلیشایدبینندگانشمااز

درد،ایجادتواناییوشدگیهاهویتهمیعنیپوسیدههايسیبومارایندستازکهاینتاکنید،توصیفحد

میشروعآنجاازمنکهشودمیشروعحرفهااینتازهشوید،میآزادوقتی.بشویدآزاددیگرانوخودبراي

ودوانديرامنتوو،دیدمراتوشدخوبچقدرگویدمیهموستاگذارشکرهمشده،آزادشخصاینکه،کنم

.شددفعماراینباالخرهو،کشیدمهوشیارانهدردوزدي

کندمیایجادغلطدیدآنیاکندمیایجادذهنیمنکهدردهاییوماستدردهايترکیبمار،کهکنمیادآوري

ترکیب،شودمیایجاددادیم،شرحمبسوطامروزکهمرکزدرشودمیانساندیدشدگیهاهویتهموقتییاو

خدانمادامیرگوید،میطورياینامیربهشدهآزادشخصآنپسباشد،مارهمانتواندمیدردهاترکیب.دردها

. باشدموالنامثلعارفییکتواندمیباشد،تواندمی



# Programگنج حضور722برنامه شماره 722

54: صفحه

1897مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

مرده بودم، جانِ نو بخشیدیماي مبارك ساعتی که دیدیم
مردهمنودیديرامنتوکهبودمبارکیساعتچه:گویدمیشوم،میرددیگرسریعهست،آسانبسیاربیتها

.بخشیديجانمنبهوبودم

من گریزان از تو مانند خرانتو مرا جویان، مثالِ مادران
اینبهآیندهوگذشتهازکندمیجمعرامامرتبهیلحظه،اینبهشدکمیهیوماستدنبالهمخداواقعا

لحظهاینازمالحظه،اینبهبیاییمبتوانیمکنیم،لحمتبتوانیمماکهآوردمیبوجودمابراياتفاقاتیلحظه،

.گریزانخداازیاموالناتمثیلخران،مانندگریزان

صاحبش در پی ز نیکو گوهريخر گریزد از خداوند از خري
خدا.خودشذاتینیکوبخاطر،ستاخردنبالهمصاحبشگریزد،میخریشبخاطرصاحبشازخرگویدمی

ستاذهنیمنماذاتفعالکهاینبخاطرخداازماولیقدرش،وقضابالحظههربکند،آزادراماکهماستدنبال

.گریزیممیگیریم،میفرماناوازو

ندرّد یا ددشبلکه تا گرگشنه از پی سود و زیان می جویدش
بلکهزیان،وسودبخاطرکندنمیجستجوراخرخر،صاحبیا،کندنمیجستجوراماخدا،یاامیرآنگویدمی

داریمشدگیهاهویتهمبوسیلهذهندراالنهستیم،خداییتماالبتهو.ندردراآنوحشی،حیوانیکیاگرگ

اینبخاطرزیان،وسودبخاطرنهماستدنبالاوگریزیم،میاوازماماست،دنبالزندگیپسشویم،میدریده

.ایددیدهشماراددوگرگدریدنو.ندردندوحشیشدگیهايهویتهماینراخودشامتدادکه

یا درافتد ناگهان در کويِ تواي خُنُک آن را که بیند رويِ تو
راخداوبشودتسلیمکاملطوربهلحظهیککهانسانیحالبهخوشاببیند،راتورويکهکسیحالبهخوشا

بیفتدتو،کويدربیفتدوبشودآزادشدگیهاهویتهماینازناگهانیا،کندپیدابینهایتعمقیعنیکند،تجربه

چهکه شویدمیمتوجهآنهاخواندنباشماخوانیم،میراهااین.کسآنحالبهخوشا.یکتاییفضايدر

رويتوانستیدنمیاوایلشکنید،میتشکرموالناازهمشماشدید،آزادايدرجهبهکهاگربروید،بایدرامسیري

.نهاالن،گریختیدمیاوایلشدارید،شدگیهویتهمهمهاینکهبرویدبارزیرتوانستیدنمیکنید،کارخودتان
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چند گفتم ژاژ و بیهوده تو رااي روانِ پاك، بستوده تو را
هايحرفمنچقدر.توهستیپاكروانکهاینبرايکند،ستایشراتوتواندمیپاكروانهايفقطگویدمی

سیباینازگفتمیزد،میگرزباکهاینبرايزند،میرامنچرااینکهزدمدلمتویا،زدمتوسرپشتبیهوده

.زدمیکتکشزد،میدوبارهوبخورپوسیدههاي

ذهنیمنتوماازبعضیکهدرازيراهاین.دهدمیدردچرابفهمیمکهاینبرايدهدمیدردهممابهزندگیو

میشناساییوانتخابباشمااالنبرویم،رادردهاراهنبایدهاروشنگريواطالعاتاینبادیگراالنپیماییم،می

که،زدیمزیادناسزاوبیهودههايحرفماازخیلیولی.ایدکردههمهابعضیو.کنیددفعرامارباالخرهتوانید

هاییحرفآنحاالخدا،ازکردیمگلهوکردیمشکایتافتادیم،دردبهموقعهرولیافتیم،میدردبهنقدریاچرا

.گفتهچیزهاییچهداندمیخودشهرکسیو،بودندبیهودهوژاژهمهآنهازدیمکه

من نگفتم، جهلِ من گفت، آن مگیراي خداوند و شهنشاه و امیر
یاگوییدمیخداخودبهیاشماحاال.امیروشاهنشاهوخداوندايکهگویدمیامیرآنبه،گویدمیسوارآنبه

گفت،میمنذهنیمنهمانراآننگفت،زندگیبههوشیارمنزدم،منکههاییحرفاینگویید،میموالنابه

. رااینهاببخشمگیر،ایرادمنبهبنابراین.گفتمیمارهمان

گفتنِ بیهوده کی تانستمی؟اي زین حال اگر دانستمیشَمه
نمیراناسزاهاورابیهودههايحرفایندادم،غورتمارمن کهداشتماطالعخودمحالازذرهیکاگرگویدمی

خواهدمیموالناوخورديمارتوکهتوداديمیتوضیحمنبهجوريیکبایدکهگویدمی.بگویمتوانستم

میاالن. کنیدکارخودتانرويیواشیواش.بدانیدراذهنیمنوبدانیدرامارمشخصاتنیستالزمشمابگوید،

مارگفتممیمناگرکهگویدمیسوارکهاینکماکنید،کارنتوانیدکهبساجهبدانیداگرکهبدهدتوضیحخواهد

.آمدنمیبوجودتودردیگرحرکتاینوبدويتوانستیمینهبخوري،توانستیمینهتوخوردي،

گفتی ز حالگر مرا یک رمز میبس ثَنایت گفتمی اي خوش خصال
کردم،میدعایتمنکردي،میاياشارهیاگفتیمیرمزيیکیاخوردي،مارتوگفتیمیمنبهاگرگویدمی

منزیادخیلیتوصیفبهنبایدماکهدهدمیتوضیحییکداردگفتمموالنا.کردممیدعایتناسزاهابجايمن
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ما راماراینکهبگوییماگر.بکندکارمارويزندگیبگذاریموبشویمتسلیمکهستابهتر.بپردازیمذهنی

.برودازحالوبترسدخیلیهستممکندارد،وجودماردرونشکهکندحسآدموقتیوبیاوریمبیرونچجوري

کوفتیخامشانه بر سرم میآشوفتیلیک خامش کرده می
مورددراینهاشدي،میآشفتهمرتبوگفتینمیهیچیتو،کهگویدمیامیرآنبهشدهآزادشخصآنو

میرامنچراکهزنیممیبیهودههايحرفوگوییممیژاژوگوییممیناسزاماچههرست،اصادقهمزندگی

االنالبتهبله.کوبدمیماسربهطوريهمینگوید،نمیهیچیاوکنی،میدچاررامنمسائلاینبهچرازنی،

کههستایندلیلش.دهدمیمابهرادردهااینزندگیدلیلییکبهکه فهمیممیماچیزهااینخواندنبادیگر

نقدریادردهااینیا،کنیمکارخودمانروي،بگیریمتصمیملحظهایندرهوشیارانهیاکهاینبهبشویمبیدارما

.بیاوریمباالرامارماوبخوردهمبهحالمانماتاافتادخواهدبداتفاقاتنقدریاقدروقضاقانونقضا،با

خاصه این سر را که مغزش کمترستشد سرم کالیوه، عقل از سر بجست
ذهنیمنسریا،سراینمخصوصادادم،دستازراعقلموشدمپریشانو،شدسرگشته،شدگیجسرمگویدمی

.ستاکمبسیارمغزشکه

آنچه گفتم از جنون اندر گُذارعفو کن اي خوب روي و خوب کار
ازگفتممیکههرچیوکاريزیباهموزیباروییهمکهببخشرامنگویدمیست،اسادهبسیاردیگر بیتهااین

. ببخشوبوددیوانگی

تو آب گشتی آن زمانةزهراگر من گفتمی رمزي از آن: گفت
شدي،میتركزهرهصورتایندرخورديمارتوکهکردممیاشارهمناگر:گویدمیزندگییا،گویدمیامیر

. ترسیديمی

ترس از جانت بر آوردي دمارگر تو را من گفتمی اوصاف مار
راحرکتیهرترسیعنیآورد،میدرتوروزگارازدمارترسصورتایندرخوردي،ماريچهکهگفتممیمناگر

:گویدمیبعدبهاینجاازبلهگرفت،میتواز
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شرحِ آن دشمن که در جانِ شماستگر گویم به راست: مصطفی فرمود
شماست،دروندرکهدشمنیهمانرا،مارهمانبدهمتوضیحکاملطوربهاگرفرمودرسولحضرتگویدمی

را،ذهنیمنهمان

نه رود ره، نه غمِ کاري خَوردبردردهاي پردالن هم زهره
دیگرنهروند،میراهنهشوند،میتركزهرهیعنی،دردبرمیهمدالوربسیارانسانهايهايزهرهبنابراینپس

بیتبنابراینپسخورند،میجهانآندردبهنهخورند،میجهانایندردبهنه:کهگویدمیو.کنندمیکاري

گوید،میهمپایینی

نه تنش را قوت روزه و نمازنه دلش را تاب ماند در نیاز
باالدرنهیعنی.کندعبادتیابخواندنمازوکندپرهیزتواندمیهمنهدیگر،کندمیخدابانیازورازنهبنابراین

پیشدرراراهینهکند،میعملینه،دهدمیانجامراجهاناینکارهاينهخورد،کاريغمنهرهرودنهگفت،

خودشرويتواندنمیدیگرکند،میپرهیزنهو،پردازدمیخدانیازورازبهنهوکندمیرافکرينهگیرد،می

.کندکار

هست،حدیثهماینبله

بگریید و اندك خندید و سر به بیابان هاي خشک و بی علف نهید و به اگر بدانید آنچه دانم، بی گمان فراوان 

.درگاه خدا بنالید و ندانید که آیا رستگار شوید یا نشوید

ذهنیمنکاملبطورکنم،توصیفمناگرکهفرمودندرسولرتضحبنابراینوگویدمیرسولحضرتازرااین

اینها؟چییعنیو،توصیفاتهمینصورتایندرست،اهمهدروندرکهرادردایجادتواناییوراماراینورا

بشوید،تسلیمگوییممیداریمهمدفعههرولیاینجا،کردیمتوصیفزیاديمقدارراذهنیمنماکهدرسته

و،راذهنیمنابعادبدهند،توضیحخواهندمیهمهاینشایدکهاینو.کندکارشمارويفیکونکنبگذارید

.ستاکنندهضعیفهاموقعخیلیجمع،دریافرددر،رادردایجادتواناییوراماراینابعاد

مامرکزدروهستدردجنسازچونکهمارنیهمفرد،درطورهمینیاجمعدردردایجادپتانسیلیاةقوهمین

و،کنیمایجاددردخواهیممیوشویممیکشیدهبزرگتردردهايسويبههمما،داردوجوددردجنساز

مخربقوهایننقدریاکهاینبراي،شودمیکنندهناامیداوقاتگاهیجمعی،بطوروفرديبطوراینتوصیف

راجلویشتواندنمیآدمو،بگیردصورتخواهدمیبزرگیجنگیکست،اسختگرفتنراجلویشوهست
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کنی،میجمعهمباکهرادردهاو دارد،وجوددردجنگآورندگانبوجودوجنگندگانهمهمرکزدر؟چرا.بگیرد

حاالي،اناحیهیکدربینیدمیمرتبشماو.کندایجادیشتريبدردخواهدمیبزرگدردوشودمیبزرگیدرد

.کندمیایجاددردجمعشود،میایجاددردمرتبسال،چندبهسالچندازدرداي،ناحیهچهنگذاریمرااسمش

.بگیردراجلویشتواندنمیهمکسهیچو

سختیبهوهاکشیدنمحرومیتوهاکشیدنسختییا،میرندمیآدمهاشود،میشورشییکدفعهیک

حضرتزبانازموالنااالنو،بله.دیگرستادرداینهاهمهوهاکشیدناضطرابوهاشدننگرانوافتادنها

:گفتمکههمینکهدهدمیتوضیحداردرسول

شرحِ آن دشمن که در جانِ شماستگر گویم به راست: مصطفی فرمود
نه رود ره، نه غمِ کاري خَوردهاي پردالن هم بردردزهره

رودهمچو برّه پیشِ گرگ از جا نه دلش را تاب ماند در نیاز
بله.دادتوضیحنبایدکاملطوربهپس

همچو موشی پیشِ گربه، ال شودنه تنش را قوت روزه و نماز
و،ترسدمیکندچکارزندمییخیعنی، شودمیهیچیعنیشود،میالببیند،راگربهموشکهطورهمین

،استمارهمانکهمادروندردشمناین:کهگویدمی،رودمیخوداز،رودمیجاازببیندراگرگبرههمینطور

.استخطرناكاینقدر،استدردایجادقدرتهمان

تان من پرورشپس کنم ناگفتهاندرو نه حیله ماند، نه روش
منبزنمحرفیاینکهبدونپس.عملنهماندمیفکرنه،عملنه،ماندمیحیله،ماندمیتدبیرنهانساندرپس

کاريو،کنیدمیکارخودتانرويبرنامهاینباشمااآلن.کنیممیراکارهمینماهماآلن.دهممیپرورشتان

دشمناینقضاقانونبافکانکنبایواشیواش.ستهبزرگیچهبه،شماستدروندرکهدشمنیاینکهندارید

ماروذهنیمناینباخیلیماکهاستبهتر،کندنمیکارذهنقوانینباچونوشودمیضعیف،شودمیضعیف

کارمارويزندگیببینیمبشویمتسلیمو،گویدمیچیموالنامثلبزرگیببینیمهمینطوري.باشیمنداشتهکاري

.بکند
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دست، چون داود در آهن زنمهمچو بوبکرِ ربابی تَن زنم
دستتواندمیزندگییاعارفانسانیککهاستاینمنظورشو،زدهمثالراداوودایندفعهچندامروزبببنید

بوبکرمانند:گویدمیبنابراین.کنددرستاصطالحبهرااینفکانکنباوشدگیهاهویتهموماراینبهبکند

داوودمثلو،زنمنمیحرفهممن،کردسکوتسالهفتکهبودعارفییک،کردسکوتسالهفتکهربابی

راماکههستهمینطور.فیکونکنوقضاقوانینهمینباوموجباارتعاشباشماآهندرکنممیرادستم

.تسلیمبهکندمیتشویق

مرغِ پر برکنده را بالی شودتا محال از دست من حالی شود
هستیميهوشیار،ذهنیمنبصورتماهمینیعنیشدهکندهپرشکهمرغیوبشودممکنناممکنکاریکتا

یاعارفیکارتعاشاتبدونراذهنیمنازرهاییکهبینیدمیپس.کنیمپیدابالتا،شدهکندهمانبالوپرکه

براي،داندمیمحال،داندمیممکنغیر،کنیدبازرافضاگوییممیکه،زندگیخردنبودنیازندگیارتعاشات

ذهنیمنبالوپرباکهخواهندمیمرتباینکهبراي،رسندنمیحضوربهانسانهابینیدمیهستهمهمین

قورتمارهمهتمثیلاینبادرواقع.کنندرهاماردستازخواهندمیراخودشانشانذهنیمنبوسیله.بپرند

دردعواچقدر؟هستآندردردچقدر،ببینیدراخانوادهواحدهمینشما.دارندرادردایجادتوانهمه،اندداده

؟هستآشتیوقهراینقدرچرا؟هستآن

؟کندمیایجاددردشماشخصبرايچقدر،دادیدقورتکهرامارياینببینیدبگیریدنظردرراخودتانشما

،هیچینداریداگردارید؟اینهاوغیبتوبینیعیبوانتقادوایرادگیريومنفیهايواکنشودعوابهمیلچقدر

.ایدکردهاستفراغرامارپس

دست ما را دست خود فرمود اَحدچون یداهللا فَوقَ اَیدیهم بود
.چون دست خداوند باالتر از همه دست هاست، خداوند یکتا دست ما را دست خود خوانده است

صحبت.کندمیممکنغیرصحبتداردببینیدپس.هستیمتسلیمکهموقعی؟استخداونددستمادستکی

که،بشوییمتسلیمبیشتر.نکنیمتوصیفراآندردایجادتوانورا ماروذهنیمنذهن ما، اینبااستبهتراینکه

استقرآنآیههماین.باشددردایجادتوان،باشدمارهمیننفوذدستهاي،باشداتفاقاتدستهايبااليمادست

،بله
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10، آیه )48(قرآن کریم، سوره فتح

َما َیْنكُ  ِ َفْوَق أَْیِدیِھْم ۚ َفَمْن َنَكَث َفإِنَّ َ َیُد هللاَّ َما ُیَبایُِعوَن هللاَّ َ َعلَٰى َنْفِسِھ ۖ َوَمْن أَْوَفٰى بَِما َعاَھَد عَ ثُ إِنَّ الَِّذیَن ُیَبایُِعوَنَك إِنَّ لَْیُھ هللاَّ
َفَسُیْؤتِیِھ أَْجًرا َعِظیًما

هر . آنان که با تو بیعت کنند در حقیقت با خدا بیعت کنند، قدرت و نصرت خدا، برتر از قدرت و نصرت آنان است

.که پیمان را گسلد، زیان آن بر او باشد، و هر که زنهارِ خود با خدا نگه دارد، خدا پاداشی بیکران بدو ارزانی دارد

بدهدادامهراذهنیمن،نشودزندههوشیاريبهوندانديهوشیارراهوشیاريوبشودهویتهمکسیهریعنی

.داردارزانیبدوبیکرانپاداشخداداردنگهخداباخودزنهارکههروبله،گسلدمیراپیمانکه

زنهارهرکهو،اندگسستهراپیمانکهذهنیهايمنبرايزیان،باشداوبرزیانبگسلدراپیمانکسیهرپس

هویتهمواقعاًهستميهوشیارجنسازمن:بگوید،الستبهکندوفایعنی،داردنگهراپیمانهمانیعنی

:گویدمیکهاستآیههماناینبله.داردارزانیبدوبیکرانپاداشخدا،راخودشکندآزادوبشناسدراشدگیها

.دستهاستبااليخدادست

بر گذشته ز آسمانِ هفتمینپس مرا دست دراز آمد یقین
تا،هفتمآسمانورودمیهفتمآسمانورايخداستدستچوندستشیقیقناً،بشودتسلیماگرانسانیهرپس

میتسلیموقتیکی؟،استدرازمادستبنابراینپس.استذهنآسمان،استاتفاقاتآسمان،هفتمآسمان

.آوریممیخرد،آوریممیدانشما،اتفاقاتوراياز، آنهاورايشودمی،شویممیخارجاتفاقاتفضاياز،شویم

مقریا بر خوان که انْشَقَّ القَمردست من بنمود بر گردون هنر
شما،بشویدتسلیماگرکهدانیدمیشماولی.گویدمیداردشاهآن،گویدمیداردسوارآنالبته،مادستپس

، بشکافدخواهدمیماهکه،شویممینزدیکخودمانقیامتبهیواشیواشاآلن.بکنیدتوانیدمیراکارهمین

دیگرعبارتبه.آوردمزندگیخرد،آوردمدانش،اتفاقاتآسمانورايازمنیعنی،هنرگردونبربنمودمندست

:کهبخوانراآیهاینقرآنقارياياآلنو،نگرفتمفکر،نگرفتمعقلذهنیمناز

اي قاري قرآن، آیه مربوط به شکافته شدن ماه را . دست و قدرت من بر فراز آسمان فضل و هنري نشان داد

.بخوان

کهاتفاقاتورايبهشما،استاتفاقاتدستبااليشمادستبشویدتسلیماگرکهدانیدمیشمایعنیچی؟یعنی

چهبهشدهدادهقورتماراینکهازنظرصرف،آنخردازاستفادهبا.کنیدمیپیدادستاستذهنورايواقعدر
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وقتی،دهدمینشانهنرهفتمآسمانورايوقتی.نیستمهم،استچقدرشدگیهاهویتهم،استخطرناکی

بازیعنیماهشدنشکافته.استماهشدنشکافتهخواندنموقعصورتایندر،دهدمینشانهنرزندگیخرد

،فکرازبعد،فکرازبعدفکراینکهفکريتسلسلاینیا،آیندهازگذشتهشدنجدا،لحظهایناصطالحبهشدن

.شودمیپارهاین،فکريزنجیریکفکرازبعد

اینجادرقمرپس.شماقیامتو می شود،دهدمینشانشمابهراخودشصندوقدوتابینفاصلهدیگرعبارتبه

یعنیشودمینیمدووقتیبینیم،میذهنیمننوربادائماما.ببینیممااندازدمینوردائماکهذهنی است من

موقعچونکهداردوجوداینامکان:گویدمی.ایمکردهپیدازندگیبهدستوبینیم،نمیذهنیمنبادیگر

میمنراکارهااینکهحاالو.رسدمیهفتمآسمانورايواستدرازدستاینوخداستدستمادستتسلیم

.استآیهاینخواندنموقعکنم،

راهاشدگیهویتهمروشنایی،رااینداریمدوستذهنی،منمابرايما،برايماندمیماهمثلذهنیمنپس

اینیعنیهست،هممارالعملدستورهمیناشروشناییایناست،مضرمابرايروشناییشکهداریمدوستما

شدنصفکهحاالاست،ذهنیمنماهبلکهنیست،ماهآننیست،باالاینقمراینشدننصف،شودنصفباید

قیامتشدبازلحظهاینروزنشود،میبازلحظهاینروزنشود،میبازروزنوسطشازشد،دوتاشدجدایعنی

:گویدمییکآیهقمرسوره،استاشآیهاینهمبله،.ماست

1، آیه )54(قرآن کریم، سوره قمر

اقْتَرَبت السّاعۀُ وانْشَقَّ الْقَمرُ

آن ساعت نزدیک شد و ماه بر خود شکافت

با ضعیفان شرحِ قدرت کی رواست؟این صفت هم بهرِ ضعف عقل هاست
نبایدراقدرتضعیفانبرايیاضعیفانباوگرنهاست،ضعیفهايعقلبرايایندهیم،میتوضیحکهقدراین

.دادشرح

ختم شد واهللاُ اَعلَم بِالصّوابخود بدانی چون بر آري سر زخواب
همهبااليوخداستدستدستمان،مااینکهیعنی.فهمیمیخودتبشويبیدارذهنخوابازوقتیگویدمی

ماهراماهتوانیممیزندگیخردباکنیم،میپیدادستزندگیخردبهبدهیمادامهراکارایناگروهاست،دست
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وقتینیست،الزماینقدرازبیشتردیگراینتوضیحکهگویدمی.بشویمزندهلحظهاینبهوکنیم،نیمدوراذهن

صورتبایدتبدیلبگیرد،صورتبایدعمالدیگرکاراینیعنی.فهمیدخواهیخودتبشويبیدارذهنخواباز

میهماینواستوترعالمصواببهخداوشد،تمامکردمختمبنابرایندادیم،ماکافیاندازهبهتوصیفبگیرد،

:خوانم

بحث و گفتار بنابراین. آنگاه که سر از خواب غفلت برداري و بیدار شوي، این اسرار و حقایق را در خواهی یافت

.پیرامون این موضوعات پایان یافت و خداوند به راستی و درستی داناتر است

بهراجعکهفهمیدخواهیراستیبهشديزندهخدابهتووقتیکهیعنیاستداناتردرستیوراستیبهخداوند

.استکافیدیگرذهنیتوصیفکنیم،میصحبتداریمچی

نه ره و پرواي قی کردن بديبديمر تو را نه قوت خوردن 
توبرايودانستی،نمیراراهونداشتیخوردنقوتتو:کهگویدمیشخصآنبهداردقصه،بهدوبارهبرگشت

.بودمهممنبرايکنی،قیکهنبودمهمهم

خواندمیسّرْ زیرِ لب میربِّ راندمشنیدم فُحش و خر میمی
.فرماآسانمنبرايراکاراینخدایا:گفتممیهملبزیروکردم،میراخودمکاروشنیدممیراتوفحشمن

:استاینسلیسشترجمهپس.خوانیممیاالنسرهمپشتآیهتاسهیسررب

پروردگارا : را می کردم و زیر لب می خواندمناسزاهاي تو را می شنیدم ولی خر خود را می راندم، یعنی کار خود

.کارم را آسان فرما

ذهنیهايمنکنیم،میپخشايبرنامههمچونیکمااگرکنیم،میکاردیگرانرويمااگرکهبینیدمیپس

مرکزشاندرماديعینکذهنی،عینکذهنیهايمنهمهاینکهبرايکرد،نخواهندقبولسادگیاینبهبشوند

همایننگزد،همراتونگزد،رامردمتوستدروندرکهمارکهبگوییمدادهقورتمارآدمیکبهاینکهودارند،

کهبخوانیمراآیهاینبایدو.بکنیمراخودمانکاربایدماولی.دهدمیفحشودهدنمیگوشوست،فایدهبی

استترتیباینبهآیهاین. بلهفرماآسانمنبرايراکاراینخدایا

:گوییدمیطورياینشما.هستهمشمابهمربوطوهستموسیبهمربوط27و2526آیهطاهاسوره
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27، 26، 25، آیه )20(کریم، سوره طهقرآن 

)25(قَالَ ربِّ اشْرَح لی صدرِي

پروردگارا گشاده گردان دلم را: گفت

هروگفتیمامروز. کنبازمندروندررافضاکن،نهایتبیرامندرونخدایاگوییدمیوشویدمیتسلیمیعنی

وشود،میبازدروناینلحظهایناتفاقبرايگشاییفضابایالحظهایناتفاقپذیرشباکهگوییممیهمدفعه

دیگرعبارتبهکنید،میگشاییفضاداریدواقعدررا،دلمگردانگشادهپروردگاراگوییدمیشماکهدفعههر

تسلیمحتمابایدگفت،رااینشودنمیزبانبهفقطیعنی.استتسلیماشمعنیآیهاینشوید،میتسلیمدارید

:گوییممیدوبارهدارددردواست،سختکاراینوبشود،گشودهفضااینتابشوید

)26(ویسّرْ لی أَمرِي

و آسان گردان کارم را

زبانازگرهوگردانآسانراکارمکنمبازرادرونمفضايخواهممیمنگردان،آسانمنبرايراکاراینیعنی

بزند،حرفمنباخردشزبانبازندگیبگذار. استمنيهوشیارزبانقفلوگرهذهنیمناینیعنیبگشايمن

)27(واحلُلْ عقْدةً منْ لسانی 

و گره از زبان من بگشاى

قفلچجوري.استمنخردزبانقفلذهنیمنچون،بزنمحرفتوانمنمیذهنیمنزباناینبااالنمنیعنی

ايلحظه.کندمیقفللحظههرگذارد،نمیوگذاردمیمندیدجلويدلمدرماديعینکیکلحظههرکرده؟

کهگوییدمیشماو،کندمیصحبتشماباخردلحظهآن،باشدتانعینکزندگیخودوبشویدتسلیمشماکه

همینکهباشدهمراهدردبااستممکنکاراین.شویدمیتبدیلدارید،عملبابگشايهممنزبانازگرهاین

.استانههوشیاردرد

ترك تو گفتن مرا مقدور نهاز سبب گفتن مرا دستور نه
این. بروموبگذارمتوانستمنمیهمراتو،خورديمارتوبگویمتوانستمنمیمن،بگویمراسببتوانستمنمیمن

بدوانم،اینقدرباید،خورديمار،بگذارمطورياینراتوتوانمنمیمنگویدمیانسانبهخدایعنی،خداستکار

مردمهايفحشوبگردانآسانرامنکارگویممیلحظههرفقط،گویدمیراهمینهمعارف.بیاوريباالرامار

.کردخواهمصحبتشخصهمینمثلشدنآزاد،شدنبیدارازبعد،شنومنمیرا
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اهد قَومی انَّهم ال یعلَمونگفتم از درد درونهر زمان می
.نمی دانندخداوندا قوم مرا به راه راست هدایت فرما که : هر لحظه از روي دردمندي می گفتم

مسیحراهاصحبتهمینکهدهدمیانسانیهردستعملیفرمولیکاینکهبراي،استمهمبسیاربیتاین

.گویدمیمسیح.دانندنمیاینکهبرايببخشرامنقوم:گویدمیکهاستاینآنو.گویدمیدارباالي

اشذهنیمنباشمابهکسیهرکهاستاینفرمولو،کنندمیچکاردانندنمیاینکهبرايببخشراآنهایعنی

داندنمیاینکهبرايببخشخدایاکهگوییدمیشما،کنیدنفرینوبدهیدنشانواکنشاینکهجايبهکردحمله

.کندمیچکار

رادرداینکسهر،هاستانسانکردنبیداردرونشدرددرون،دردازگفتممیمن:گویدمیهمامیراینو

ایندرمااصلیمقصود،منظوریعنیدرد،ماستاصلیدردواقعدر،داردهمراخودشکردنبیداردرد،دارد

دراگرودیگرانکردنبیدار،شدیمزندهبودنبهوقتیخودمانکردنبیداربا،استخودمانکردنبیدارجهان

نمینفرینمنکهگفتهممسیحچون،اشچارهاستهمین، کردندایجادمزاحمتدادندفحشدیگراناثناءاین

.شوممیآنهاجنسازکنمنفریناگرچون،کنم

آندوباره.شویدمیذهنیمنجنساز،شویدمیشخصآنجنسازبدهیدنشانواکنشاگرکهکنیدتوجه

مینفرینسنجازکنمنفرینچون،کنمنمینفرینمنگویدمیمسیحهمینبراي،شمامرکزآیدمیدردعینک

مهمیچیزاین.دانندنمیکهفرماهدایتراستراهبهمراقومخداونداگفتممیدردمنديرويازلحظههر،شوم

:می گویند،رسولحضرتزبانازاستحدیثهماینبله.است

اَللّهمّ اهد قَومی فَانَّهم ال یعلَمون

.دانندخداوندا، قوم مرا هدایت کن که نمی 

.همهبراياستفرمولی

کاي سعادت، اي مرا اقبال و گنجکرد آن رسته ز رنجها میسجده
سعادتمنبرايکهکسیايخوشبختیاي:کهگفتمیکردمیسجدهمرتبهیبودرستهدردازکهکسیآن

.هستیوبوديگنجوبودي
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قوت شکرت ندارد این ضعیفاز خدا، یابی جزاها اي شریف
تواناییهمما،نداردراتوشکرتواناییضعیفایناینکهبرايبگیريخداازشریفايراپاداشتتوگویدمی

رادانشاینماتوانستیمکهخدامقابلدرشکرتواناییهمینطورونداریمراموالناازسپاس،نداریمراموالناشکر

.باشیمداشتهموالنااز

آن لب و چانه ندارم آن نواشکر حق گوید تو را اي پیشوا
.ندارمرالبآنمن،ندارمراآهنگآنوچانهولبآنمن،پیشواايکندسپاسگزاريتوازخداگویدمی

.کنمشکرکافیاندازهبهبتوانمکه

زهرِ ایشان ابتهاجِ جان بوددشمنیِّ عاقالن زین سان بود
شادمانی،دهندمیمابهموالنامثلعاقالنیکهسختیواستاینطوريخردمندآدمهايدشمنی:گویدمیپس

بهسختیکارهاياینکهولو،باشدمازندگیدراستزندهحضوربهکهخردمنديانسانیکاگرپس.ماستجان

ولیانجامیدخواهدشادکامیبهاینها،بدهانجامگویدمیما

این حکایت بشنو از بهرِ مثالدوستی ابله بود رنج و ضَالل
خرسباجوانآندوستیحکایتکهکندمیآغازحکایتییک،استگمراهیورنجهمابلهدوستیگویدمیاما

بهکهخردمندانساندوستی،دارددنبالبهدردوگمراهی،ذهنیمندوستیکهشدیدمتوجهشماپس.است

.دهدمینجاتراانسان،بدهدآدمبههاسختیاینکهولوهستزندهحضور

مناگر،خودمانبهبشنویممستقیمراابیاتاینوبخوانمدومدفتردیگرجايیکازهمبیتچندبدهیداجازه

خیلیهماینهاخوانممیسریع،گیریممییادچیکهببینیم،کنیمنمیعملوکنیممیتاخیروداریمذهنی

.استساده

3340مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

در نزاع و در حسد با کیستی؟رو در چیستی؟پس تو اي ناشُسته
وخداباچراتو.شدگیهاهویتهمباکردهکثیفرارویشاستهوشیاريکهاستذهنیمنهمانروناشسته

راحواستچراکنی؟نمیکارخودترويچراکیستی؟باکردنحسددرونزاعدرهستی؟جنگدرعارفان

؟داريراآنهاحسدوافتاديدرعارفانباودیگرانبهدادي
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کنیبر مالیک تُرکتازي میکنیبا دم شیري تو بازي می
شیردمباداريتو،شوينمیتسلیمیا،دهینمیگوشحرفشبهیاکنیمیحملهعارفیبهتواگرحالهربه

میستیزه،کندمیمقاومتکهکسی.گیرينمیراآنوريپیغامیعنی.مالیکبرکنیمیحملهو.کنیمیبازي

.شدخواهدایجادبرایشدردمرتبکهبداندبایدو،برساندگوششبهراپیغامهایشزندگیگذاردنمیوکند

هین تَرَفُّع کم شُمر آن خَفض راگویی تو خیرِ محض را؟بد چه می
همین،استزندهحضوربهکهکسیهمین،استحضورهمینمحضخیر؟محضخیربهتوگوییمیبدچرا

ترفعاصطالحبهراعارفانیارازندگیشمردنپستیاراپستیاینو.استزندگی،دیگربزرگانوموالناست

موازيوکنندتسلیمراخودشاناینکهجايبهياعدهیک،پزدادنومنبعنوانشدنبلندیعنیترفع،نشمار

شدنبلندیعنیترفع،کنندمیترفعو،بدهندجاخودشانکوچکقالبدرراموالناخواهندمی،کنندمثالموالنا

.شودنمیحسابترفعبزرگانشمردنپست.گویدمیرابزرگانشمردنپستودانممیمناینکهبه

کرانشیخ که بود؟ کیمیاي بیبد چه باشد؟ مسِّ محتاجِ مهان
چیهبد:گویدمی،داندمیجسمواقعاراذهنیمن،چهگویدمیاینکه؟استکسیچهبدوچیستبدگویدمی

رااینها.کندمیمقاومتولی،بزرگانبهدارداحتیاجذهنیمن.دارداحتیاجواستذلیلوخوارکهمسی؟کیهیا

،دانشاینبههستیدمتعهداگرواقعایاگیرید؟میایرادبزرگانبهخلوتتاندرشماآیاکهببینمخوانممیمن

منکهکسیبداست؟کسیچهبدگویدمیکنید؟نمیعملچرارسدمیشمانظربهکهاینطوري،بزرگاندانش

کیمیايکیه؟عارفکیه؟شیخ.ذلیلوخواریعنیهانم،استذلیلوخوارهماستمحتاجهم،داردذهنی

.بشویمطالماکهمامسبهبزندبایدموالنااین،کیمیااین،بیکران

مس، هرگز مس نشدکیمیا از مس اگر از کیمیا قابل نَبد
رااین،بکنداستفادهکیمیاازنداشترااینقابلیتیعنی،بشودطالتانکرداستفادهکیمیاازاگرمسکهگویدمی

.زندهحضوربهانسانکیمیا،هستذهنیمنمس.شدنخواهدمس،مسازکیمیابدانید

عین دریاي ازلشیخ که بود؟ عملبد چه باشد؟ سرکشی آتش
عارفکیهشیخ.استدردازپرعملشوکندمیسرکشی،کندمیستیزهکهکسیاست؟کسیچهبدگویدمی

.یکتاییدریاي،ازلیدریايکیه؟موالناکیه؟
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آب کی ترسید هرگز ز التهاب؟دایم آتش را بترسانند ز آب
ذهنیمن،ترسدنمیذهنیمنازعارفیعنی،بله.ترسدنمیآتشازکهآب،ترسانندمیآبازگویدمیراآتش

.ترسدمیعارفاز

کنیدر بهشتی، خارچینی میکنیبینی میدر رخِ مه، عیب
کاروماوجودحقیقتتمثیلاینها.بچینیخارخواهیمیبهشتبهرفتی،بینیمیعیبتوماهرخدرگویدمی

بهشتیدر،مانذهنیمنبا،دیدیمنمیعیبزندگیرخدرماهرخدراگر واقعدرما.هستهمجهانایندرما

.هستندمادردهايهمینخارها.کردیمنمیخارچینیهمهاین،زمینرويدرکردهدرستمابرايخداکه

توهیچ خار آنجا نیابی غیرِگر بهشت اندر روي تو خارجو
کنندهبیدارابیاتهمهاینها.کردنخواهیپیداخارتوازغیرآنجادربگرديخاردنبالتوبرويبهشتبهاگر

.بودیمخاردنبالبهشتدرما،استخارازپر،استخار،نیستبهشتاینجادرمازندگیاگرکه،مابرايایست

کیهر،استعملآتشکهمسی.کندنمیاستفادهکیمیاازکهمسیگفت؟استخاردنبالچیزيچهکسیچه

.خوردهمارداندنمیخوردهمارکهکسیهر،خوردهمارکه

خوبدوبارهخوردمیقرصشودمیپاافتد،میزند، در رومیگرزباوخوراندمیسیبزندگیکهراکسیهر

است؟خرابحالشاینقدرچراشود،میایجاددرداینقدرچرااُفتد،میدر رواینقدرچرافهمدنمیشود،می

نمی.آیدمیپیشدردهاکهاستماديدیدهاياست،ماديهايعینکاست،مادياین مرکزهايازکهداندنمی

بادوربیندازیموبکنیمزودترچههرراماديهايعینکاینکهبودهاینماآوردناززندگیمنظورکهداند

بله،.ببینیمزندگیعینک

جویی ز بدرِ کاملیرِخنه میبپوشی آفتابی در گلیمی
بااگرهمماست،بهمربوطهمهابیتاین. کنیمیجوییعیبکاملبدریکازوپوشانیمیگلیدرراآفتابی

گفتیمامروزاوقات،بعضیکهاستایننشانبزرگان،بهکنیممیحرمتیبیکنیم،میاحترامیبیمانذهنیمن

وکنیممیتفسیروکنیم،مینگاهبزرگانبهآنعینکباشدگیهویتهمآنباوشدیم،هویتهممانعلمبا

درهمخودمانآفتابپوشانیم،میگلیدرراآفتابپس.کندکارمادرآنهادانشگذاریمنمیوکنیممیستیزه

بله،.بشودروهمخودمانکاملبدرگذاریمنمیپوشاندیم،گل
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بهرِ خفّاشی کجا گردد نهان؟آفتابی که بتابد در جهان
بایدانسانیمرکزاین.دهدمینشانهمرازندگیمنظوراصطالحبهکلیطوربههابیتاینکلی،طوربهبیتاین

مسیرهمیندراتفاقاتو.افتدمیاتفاقاینبرايقدروقضاو.بتابدجهاندرآفتابمثلانسانبشود،بینهایت

بایدمایعنی.کردنخواهدنهانراخودشآفتابندارد،دوستراآفتابکهخفاشیکخاطربه:گوید کهمی. است

طوربههمفرديصورتبههمذهنخوابازبیداريمسیردر.برویمپیشبایدمسیريچهدرکهبفهمیمواقعا

پوشاندن،وگرفتنعیبما، وآفریدناززندگیقصدبهوعارفانبهکردننگاهذهنیمنهايعینکباجمعی،

.آمدنخواهددردرستاین

غیب ها از رشک پیران غیب شدعیب ها از ردّ پیران عیب شد
آنبینیم،نمیذهنیمنباماوشدندغیبچیزهااینکهو.شدندعیبکردند،ردبزرگانچونهاعیب:گویدمی

بله،.استبزرگاناست،پیرانغیرتخاطربههم

در ندامت چابک و بر کار باشباري ار دوري ز خدمت یار باش
بشوي،تسلیمفوراًتوانیمیو.باشزندگیدوستفوراًدوري،بهزندگیخدمتازبزرگان،خدمتازاگرگویدمی

بهرااینوبشويپشیماناینکهنهکردي،کهکارهاییآنازباشپشیمانیعنیباش،برکاروچابکپشیمانیدرو

بله،.نبودهدرستکرديکهکارهاییآنکهشوبیدارواقعابدهی،قرارذهنیمنابزارعنوان

رحمت را چه بندي از حسد؟آبِ رسدتا از آن راهت نسیمی می
مثلعارفییکدرخدابگوییمچهخدا،بگوییمچهبزرگان،گوییممیوقتیتسلیم،راهازبزرگان،راهازاگر

بهندارد،زیاديفرقاوباخداپسشده،زندهخدابهکهاستانسانیهمموالنا.استیکیدوهرشدهزندهموالنا

دروهستیماوماکهبدهدنشانمابهیابشناسد،مادرراخودشکهاستاینزندگیمنظورگفتیماینکهلحاظ

ورحمتآبکهگویدمیو.بایستیمخودمانپايرويونباشیمجهانبهمتکیواوبهبشویمهوشیارلحظهاین

اینبهبرسمخواستممیبله.راکارایننکن؟بنديمیچراستیزهباکنی،بازتسلیمبابایدرازندگیبخشش

.بکنیاوبهروبایدهستیوضعیتیهردرگویدمیبیتاینکه،بیت

حیثُ ما کُنتُم فَولُّوا وجهکُمجنبان تو دمگرچه دوري، دور می
.هرجا که هستید روي به سوي آنان کنید. اگر از آنان دوري از همان جاي دور اظهار دوستی و مودت کن
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شبرا،توگرفتهدردهادادي،قورتماراي،بیچارهضعیفی،اي،خستهکن،اوبهروهستیوضعیتیهردریعنی

طریقازبایدهستیدوضعیتیهردرشما. دهدمیمابهفرمولیباز هماین.داريوضعیتیهربرد،نمیخوابت

موالنایابکنیدزندگیبهروگفتم.بکنیدآنانبهروبگوییدتوانیدمی.بکنیدزندگیبهروبکنید،اوبهروتسلیم

بهروکهاست،تسلیمقدمماولینهستموضعیتیهردرمنبگوییدتوانیدمیشماولی.استیکیدوهربکنید

.بشودردمنازاوخردبگذارمبکنم،اوبهرویعنیبکنم،خداقبله

دوري، ازآنانازاگر.کندوستیاظهاریعنیدم،توجنبانمیدورازدوري،داريذهنیمنیعنیدوريگرچه

.کنیدآنانسويبهرويهستیدکهجايهرکن،مودتودوستیاظهاردورجايهمان

کنم؟چکارمناستخرابوضعممنکنم؟چکارمننپرسیدنگویید،شماکهدهد،میمابهحلیراهیکبیتاین

اینو.نداردوجوددیگريراههیچ.کندعبورتواززندگیخردبگذاربکناوبهروبشو،تسلیمداریدوضعیهر

استریزکهاستقرآنآیهیکبهمربوطهم

144، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره 

َك قِْبلًَة َتْرَضاَھا ۚ َفَولِّ َوْجَھَك  َماِء ۖ َفلَُنَولَِّینَّ َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ۚ َوَحْیُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا َقْد َنَرٰى َتَقلَُّب َوْجِھَك فِي السَّ
ُ بِغَ  ِھْم ۗ َوَما هللاَّ ُھ اْلَحقُّ ِمْن َربِّ ا َیْعَملُونَ ُوُجوَھُكْم َشْطَرهُ ۗ َوإِنَّ الَِّذیَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لََیْعلَُموَن أَنَّ افٍِل َعمَّ

پس روى به جانب . گردانیمپسندى مىاى که مىرا به سوى قبلهتو . بینیمنگریستنت را به اطراف آسمان مى

دانند که این دگرگونى به حق و از جانب اهل کتاب مى. و هر جا که باشید روى بدان جانب کنید. مسجدالحرام کن

.کنید غافل نیستو خدا از آنچه مى. پروردگارشان بوده است

خودشبهروواقعاقبلهاین. گردانیممیکهايقبلهسويبهسويبهراتوبینممیآسماناطرافبهرانگریستنت

باشیدکهجاهروکنالحراممسجدجانببهرويپسگوید،میخدازبانازکنممیخودمبهروراتویعنیاست

بهدگرگونیاینکهدانندمیکتاباهل.بکنیدخدابهروگوید،میراهاقسمتاینموالناکنید،جانببدانروي

.بله.نیستغافلکنیدمیآنچهازخداواستبودهپروردگارشانجانبازوحق

خودتانکهچههرگویدمیخوانم،میکهبیتیسهدوایندر،بیتهمینخاطربهدوبارهخوانممیهمبیتچند

بایدهستیدکهوضعیتیهردر.شدنخواهدحلکارتانبکنیدنزاعوبیاییدسطحبهوبزنیدورآنووراینبهرا

.گیردمیصورتتسلیمباکاراینو.کنیداوبهرو
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3739مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

گاه عوارض را نبستو آن کمینصد هزاران مرغ، پرهاشان شکست
محیطوسیلهبهکهقضا،هايآسیبوشکستندراپرهایشانانسانصورتبهيهوشیاریاانسانهزارتاگویدمی

باذهنیمنبابکنیمکاريهربکنیم،اوبهرووبشویم،تسلیمماکهزمانیتایعنی.نشدتمامشود،میوارد

.شدنخواهددرستماوضعیتهایماننزاعباهایماناختالف

هل من محیص؟نَقَّبوا فیها ببین،حالِ ایشان از نُبی خوان اي حریص
:استایناشترجمهو.بخوانقرآنازراهاآدمایناحوال:یعنی می گوید

36، آیه )50(قرآن کریم، سوره ق

وکَم أَهلَکْنَا قَبلَهم منْ قَرْنٍ هم أَشَدّ منْهم بطْشًا فَنَقَّبوا فی الْبِلَاد هلْ منْ محیصٍ

در شهرها گشتند ولی آیا راه . ایشان نابود کردیم در حالی که نیرومندتر از ایشان بودندو بسا کسان که پیش از 

نجاتی یافتند؟

استداللواختالفونزاعبهوگشتند،ذهنمختلفشهرهايدرکهبودندهاآدمازخیلیکهبگویدخواهدمی

.بخوانتوقرآنازراموضوعاینگویدمی.نشددرستکارشان.نشدندتسلیمولیپرداختند،

حل نشد اشکال انگور و عنَباز نزاعِ تُرك و رومی و عرب
چهارهرانگور،درخودشاناصطالحاتباداشتنداختالفوبودندکردهپیداپولییکنفرچهاراینکهدانیدمی

بامنتهابروند،یکتاییسويبهخواهندمیهاآدمهمهکهطورهمین.بخرندانگورخواستندمیتایشان

بشوند،یکیهمدیگربابودنباشوندزندهبودنبهبیایندلحظهاینبهاینکهجايبهبنابراینمختلفاصطالحات

همبابودندآمدهسطحبهوقتیوگفتند،میراانگورخودشانزبانباچهارنفراینازهرکداموسطحآمدند به

قبالخواندیمرااینها.کردندمینزاع

حل نشد اشکال انگور و عنَباز نزاعِ تُرك و رومی و عرب
.شدنخواهدحلاشکاالتمانما،بپردازیمسطحبهبپردازیم،شدگیهاهم هویتبهوکنیمرهارابودنمااگریعنی
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نیاید، بر نخیزد این دويدر تا سلیمانِ لَسینِ معنوي
اوبهاو،سويبهبرنگردیمماودرنیاید،صدابهمادروناززندگیتا،معنويآورزبانسلیمانتا،استمشخص

.رفتنخواهدبینازهاستیزهاین،رفتنخواهدبینازدوییاین،کندصحبتماطریقازاوتابشویم،زنده

بشنوید این طبلِ بازِ شهریارجمله مرغانِ منازِع، بازوار
کهبشنوید،راخدابازطبلاآلنهمینهویتید،همسطحیتفاوتهايباکهحالیدرکننده،جنگمرغانهمهاي

.برگردیدمنبسويگویدمی

هین ز هر جانب روان گردید شادز اختالف خویش، سوي اتحاد
اینبیایدخودشدروندربایدهرکسییعنی،بودنیکیبسويکردیماختالفسطحیچیزهايدرمااینکهاز

خدایکیایناینکهنه.کندبرقراررابطهدیگرانسانهايبودنبابودنطریقازوبشود،زندهخودشبودنبهلحظه

یکیکیآنکند،میتوصیفجوريیکیکیاین،کندمیتوصیفآنطوريیکیآنکند،میتوصیفاینطوريرا

اینبسويیعنیبرویداوسويبهشادجانبهراز. خواندنمیهمباتوصیفهااینوکند،میتوصیفدیگرجور

بیاییدبودنولحظه

نَحوه هذا الَّذي لَم ینْهکُمحیثَ ما کُنْتُم فَولُّوا وجهکُم
بگردانید که این چیزي است که خدا شما هستید روي خود را به سوي آن وحدت و یا آن سلیماندر هر وضعیتی 

.را از آن باز نداشته است

تمثیالتاینهاها،هیزماینازتفرقه،اینازبایددارد،وضعیتیهرکسیهر.بکنمراتاکیداینخواستممیدوباره

درفضاگشاییباکاراین.بکنداوبهرارویشوبرگرددبایدشدگیهویتهمدرشتگندمهايایناز،بودامروز

کهآیدمیپیشسئوالاینمرتبکنم؟چیکارنپرسداشمنبابنابراین.گیردمیصورتلحظهایناتفاقمقابل

باهمشمابگویم،ذهنبامنکهنیستاینطوريکنم؟چیکاردادم،قورتمار،دارمدردهمهاینکنمچیکارمن

.کنیدعملرابیتاین. استذهناینها.شودمیدفعماربکنید،راکاراینبکنید،راکاراینوبشنویدذهن

اینازفقطراشماخداگویدمی.گیردمیصورتتسلیمباکاراینو.بکنیداوبسويرويهستیدوضعیتیهردر

:گفته،نکردهمنعراکاراینفقط،کردهمنعخودمرکزدرچیزهاگذاشتنیعنیکارهاتماماز.استنکردهمنعکار

.گیردمیصورتتسلیمباهمکاراینو.بکنیدمنبهرارویتانهستیدکهجاهر
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کان سلیمان را دمی نشناختیمکور مرغانیم و، بس ناساختیم
خودمانرويکاريهیچوخامیمیعنیناساختیمبس.نکردیمکاراصالوناپختهبسیارهستیم،کورمرغانهمهما

بیرونیعارفیکسلیمانچهراسلیمانآنو.نکردیمکارخودمانروي،ندادیمانجامراجبرانقانون.نکردیم

وسازندمیمنآیندمیانسانهاکنیدتوجهواقعا.نشناختیمحاالتارااولحظهیک،باشدخداسلیمانچهباشد،

،استبیرونیسطحیچیزهايدیدآن،بینندمیدیدآنبامرکزشان،گذارندمیرابیرونیمختلفچیزهاي

رامارآنیواشیواشکند،میایجاددرددیدآنهمانطورو.افتندمیهمجانبهتفاوتهاسربینند،میراتفاوتها

برايخوببشوم؟رهامنگویینمیچرا،بلديبگوچیزيیککنم؟چیکارحاالآیندمیبعددهند،میقورت

.نکرديکارهستی،نپختههستی،ناساختبساینکه

نشدهتسلیمکسییک.باشدداشتهرادنیابدنبهترینخواهدمی،نکردهورزشنرفتهباشگاهاصالکسییک

،کهبفهمیتوانینمیتو،ببینیتوانینمیکهذهندیدبا،توببینیدیدآنباباید،نبودهیکیزندگیباموقعهیچ

تسلیمباکاراینو.بکنیاوبهروهستیوضعیتیهردرمگراینکهبکنی،توانینمیخودتبرايکاريهمینبراي

.گیردمیصورت

ویران شدیمةالجرَم واماندهمچو جغدان، دشمنِ بازان شدیم
کهویرانهاینتوينتیجهدر.ذهنیهايمنجغدانهستند،عارفاناینجابازها.شدیمعارفاندشمنجغدهامثل

.افتادیمگیرکردهدرستذهنیمن

دم به دم جنبد براي عزمِ خیزفتد از گامِ تیزگلچون خري در 
جنبدمیدائما،لغزیدهپایشکردهعجلهچونبیفتد،گلتويخراگرگویدمی.بخوانماستقشنگخیلیهماین

.نماندگلتويبرخیزد،بلکه

داند او که نیست آن جاي معاشجاي را هموار نکند بهرِ باش
کهکنمدرسترااینجاکهبگویدکند،صوفوصافرابرشودورآیدنمیهیبیافتد،گلبهاگرخرگویدمی

انسانچطورکهبدهدتعمیمرااینخواهدمیو.نیستزندگیجايآنجاکهداندمی،استمنزندگیجاياینجا

فهمدنمیچرا.کندزندگیآنجاکهکند،میصوفوصافداردوافتادهشدگیهویتهمگلدريهوشیاربعنوان

.نیستمعاشجاينیست،زندگیجاي،ذهن
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دلِ تو زین وحل ها بر نَجستکه حسِّ تو از حسِّ خر کمتر بده ست
نتوانستیحاالتاشدههویتهمهايگلاینازکهبودهکمترخرعقلازتوعقلوتوحس:گویدمیپس

.بربخیزي

خواهی کز آن دل بر کَنیچون نمیکنیدر وحل تأویلِ رخصت می
ببینمبعداًحاالهستم،خیزانوافتانحاال.بمانمبیشتربگذاریدکههستیتوجیهدنبالگلدر،گلیعنیوحل

وقتخواهیمی،نرسیدهماسنهنوزهرحالبهدادگوشراموالناباید.کنممیگوشدارمچشم،شودمیچی

باید.بیرونبیاییگلازخواهینمی،برافکنیدلخواهینمیگلازاینکهبرايچرا؟.ذهنیمنتوجیهاتبابخري

.بخوريتکانگذاردنمی،دارددردماندنگلایندرکنیتوجه

حق نگیرد عاجزي را، از کرمکین روا باشد مرا، من مضطَرم
اینکهبرايبشود،منمرکزاینوبچسبممحکمراشدگیهایمهویتهممن،بمانمگلدرمنکهرواستاینکه

باالخرههست،یادتانصیادبامرغ،مضطرممنگفتمیهممرغآنهستیادتان.مضطرممن.هستمناچارمن

باشم،داشتهراشدگیهایمهویتهمباشم،هاگلایندرکهدارماضطرارمنچونو.باشدمضطرگرفتتصمیم

همچیزهزارتابا.گیردنمیرامنمثلعاجزياشبخششازگیرد،نمیرامنخداوند،کنمزیادرااینهامن

،گرفتهراماهمخداوندونداریمزندگیهیچ.کنیممیایجاددردهمهاینو.ماستعینکاینهاوشدیمهویت

درماديعینککسیهرگیرد؟نمیچطور.گیردنمیبخششازرامندارم،اضطرارمنچونخداوندگوییممی

.استخداوندگرفتنعینمادي،عینکهمانباشد،داشتهمرکزش

این گرفتن را نبینی از غرورخود گرفتستت، تو چون کفتارِ کور
اینغرورت،از،استمعروفعقلیبیبهکفتار،هستیکورکفتارچوناماکرده،ذلیل،خداگرفتهراتوگویدمی

بیوعشقیبیوروابطبديونزاعهاوکردنهاایجاددردوخوردنهامارودردهاهمهاینپس.بینینمیراگرفتن

را؟تونگرفتهخدانیست؟گرفتناینهاچیه؟پسروحی

از برون جویید، کاندر غار نیستاین جایگه کفتار نیست: گُوندمی
همکفتار.نیستکفتارغارایندرواینجاکهگویندمیهمینطوريغارتويآیندمیکفتار،گرفتنموقعگویدمی

.نیستغارایندر،بگیریدراکفتاربیرونازبروید،شدهقایمدهدمیگوش
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ز من بی آگهند: گویداو همینهندگویند و بندش میاین همی
:کهگویدمیخودشبهاو.نهندمیبندشوگیرندمیراکفتار،نیستکفتارغاراینتويکهگویندمیراهمین

گویدمی.نهندمیبندشوگیرندمیراکفتارولی.گیرندنمیرامنپساست،بیروننیستاینجاگفتندکهاینها

.استکفتار بی عقلاینمثلخدابوسیلههمماشدنگرفته:که
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام
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